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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 15.11.2017 г. 

 

(Протокол № 39) 

  

1. Приема решение за разкриване на нова образователна програма „Хранителни 

биотехнологии“ за ОКС „бакалавър“, професионално направление 5.11. „Биотехнологии“. 

Анотацията на специалността да бъде включена в кандидатстудентския справочник за 

2018/2019 г. 

2. Приема план-сметки за магистърски програми с начало месец октомври 2017 г. по 

приложен списък 

3. Признава висше образование на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” по специалност „Хотелиерство и настаняване и управление в туризма” на 

Ахмет Ай с цел продължаване на обучението му в Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас, в ОКС „магистър” по магистърска програма „Маркетинг-

Мениджмънт”, ПН 3.8. Икономика. 

4. Одобрява инициативата на Лабораторията по математична химия да се 

подпомогне общото финансовото състояние на университета в размер до 200 000 лв 

през 2018 г., съобразно следната схема: 

 отчисляване на режийни в размер на 3 % текущо. 

 междинно финансиране през юли 2018 г. в размер на 50 000 лв; 

 изравнително финансиране с остатъка до 200 000 лв (ако има такъв) през месец 

декември 2018 г. 

5. Приема Методика за оценяване и формиране на специфично допълнително 

материално стимулиране на служители, пряко свързани с изпълнението на международни 

договори и административни дейности на Лабораторията по математична химия. 

6. Утвърждава индивидуалните рефинансиращи договори на Лабораторията по 

математична химия, съобразно приложения списък. 

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

академичната длъжност „гл. асистент” в професионално направление 7.4. Обществено 

здраве, научна специалност „Лечебен масаж”, със срок на подаване на документите 2 

месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на 

Университета. 

8. 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 
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„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Недялка Димова Димова (на 1/2 щатна 

бройка с университета) с една година, считано до 11.02.2019 г. При наличие на 

неизползван годишен отпуск, същият следва да се изчисти в рамките на удължението на 

трудовия договор. 

9. Одобрява промени в бюджета на университета за 2017 г., както следва: 

1).Намалява § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 60000 лв. 

2) Увеличава § 10-00 „Издръжка“ с 30000 лв. 

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

30000 лв. 

10. Одобрява промени в бюджета на университета за 2017 г., както следва: 

1) Намалява § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по ТП“ със 

114000 лв. 

2) Увеличава § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със 

114000 лв. 

11. Одобрява организирането на курс за изучаване на английски език за студенти с 

хорариум от 100 учебни часа на ниво В1. Студентите да имат самоучастие в курса от 

50 лв., които да заплатят в касата на университета. Финансирането на курса ще бъде от 

Студентски съвет в рамките на 350 лв. и от програма Еразъм+ към университета. 

  

 

 

 


