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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.03.2017 г. 

 

(Протокол № 30) 

 

1. Приема Актуализирана квалификационна характеристика за специалност 

„Медицинска сестра“, ОКС „бакалавър“. 

2. Приема  учебен план на специалност „Техника и технологии в транспорта“, ПН 

5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, ОКС „бакалавър“, задочна форма на обучение. 

3. Приема такси за обучение на студенти за придобиване на второ висше 

образование за същата или по-ниска ОКС срещу заплащане за учебната 2017/2018 г., както 

следва: 

1) За Професионални направления Педагогически науки, Администрация и 

управление, Икономика и Туризъм – годишна такса за обучение – 1000 лв. 

2) За Професионално направление Хуманитарни науки – годишна такса за обучение 

– 1000 лв. 

3) За Професионални направления Химически науки, Машинно инженерство, 

Електротехника, Eлектроника и автоматизация, Комуникационна и компютърна техника 

Транспорт, корабоплаване и авиация, Материали и материалознание, Химични 

технологии, Биотехнологии, Общо инженерство – годишна такса за обучение – 2200 лв. 

4) За Професионални направления Здравни грижи и Обществено здраве – годишна 

такса за обучение – 4200 лв. 

4. Приема  план-сметки за следните две магистърски програми:  

1) ПНУП  

2) Съвременни аспекти в обучението в детската градина и началното училище. 

5. Приема Правилник за функциониране на система за лична подкрепа за студентите 

в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” (тюторна система) 

6. Приема Правилник за дейността учебно-методичните съвети при Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров”. 

7. Приема актуализирана Система за конкурсно-проектно финансиране на научна и 

художественотворческа дейност в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. 

8. Приема Бюджетите на основните звена, в т.ч. по катедри/секции за 2017 г., като 

част от бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 
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9. Избира ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева на академичната длъжност „гл. 

асистент” в професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 

„Технология на биологичноактивните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)”, за 

нуждите на Медицински колеж. 

10. Определя научно жури за провеждане на конкурс за „гл. асистент” по 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.21 „Романски 

езици (френски език)" в състав: 

Външни членове: 

1) проф. д-р Албена Димитрова Василева-Иорданова – СУ София 

2) доц. д-р Георги Иванов Жечев – СУ София 

3) доц. д-р Веселина Ватева – БСУ 

Вътрешни членове: 

4) доц. д-р Галина Михайлова Петрова – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас 

5) доц. д-р Инна Титуренко – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 

Резервни членове: 

1) доц. д-р Рени Рачева Йотова –СУ София 

2) доц. Елизавета Самойловна Капинова – университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас 

11. Определя научно жури за провеждане на конкурса за „гл. асистент” по 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20 „Германски 

езици (немски език)” в състав: 

Външни членове: 

1) проф. дфн Мария Грозева - Минкова – НБУ София 

2) проф. д-р Марийка Димитрова – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" 

Вътрешни членове: 

3) проф. д-р Неля Иванова – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 

4) доц. дфн Елизавета Калинова – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 

5) доц. д-р Катажина Попова – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 

Резервни членове: 

1) доц. д-р Елена Савова –НБУ София 

2) проф. дпн Маргарита Терзиева – Университет „Проф. д-р Ас. Златаров",  Бургас 

12. Университет „Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, обявява конкурс за 

академичната длъжност „гл.асистент" в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 
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специалност 02.06.07 „Енергопреобразуващи технологии и системи" със срок два месеца 

от обявяването в ДВ и на сайта на Университета. 

13. Приема промени в бюджета на Университета за 2017 г., както следва: 

1) Намалява § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ със  

105000 лв. 

2) Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ със  105000 

лв. 

14. Приема промени в бюджета на Университета за 2017 г., както следва: 

1) Намалява  § 10-00 „Издръжка“ с  42120 лв. 

2) Увеличава § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с  

42120 лв. 

15. Удостоява проф. Януш Каспърчик от Република Полша.с почетното звание 

„доктор хонорис кауза“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

16. 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. , 30.06.2017 г., 30.09.2017 г. и 31.12.2017 г. 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 2017 г. 

 


