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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 22.02.2018 г. 

(Протокол № 42) 

 

1. Приема размера на таксите за кандидатстване и обучение на студенти и 

докторанти в Университет "Проф. д-р А. Златаров" през учебната 2018/2019 г. 

2. Във всички действащи учебни планове, по които се обучават студенти в 

Университет  “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас занятията по физическо възпитание 

и спорт след първи курс са факултативни и завършват без заверка на семестъра. 

Настоящото решение влиза в сила от летен семестър на учебната 2017/2018 г. 

3. Приема Доклад самооценка за акредитиране на следните шест докторски програми 

в Професионално направление 1.2. „Педагогика“, област на висше образование 1. Педаго-

гически науки: 

1) Теория на възпитанието и дидактика; 

2) Методика на обучението по математика в началното училище; 

3) Методика на обучението по математика в детската градина; 

4) Методика на обучението по Български език и литература в детската градина и 

началното училище; 

5) История на педагогиката и българското образование; 

6) Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика); 

4. Приема актуализирана Система за осигуряване, поддържане и развитие на  

качеството на обучение и на образователния продукт. 

5. Приема Правила за периодична самооценка и външна оценка (вътрешни и външни 

одити). 

6. Приема Правилник за организацията и дейността на център по качество и комисия 

по качество на обучение. 

7. Приема наименованието на новия факултет в рамките на Университет “Проф. д-р 

Асен Златаров”, който е в процес на акредитация, да бъде Факултет по медицина. 

8. Приема в структурата на Факултета по медицина да бъдат включени следните 9 

катедри: 

    1) Катедра анатомия, хистология и ембриология; патология; съдебна медицина и 

деонтология; 

    2) Катедра физика, биофизика, рентгенология и радиология; 

    3) Катедра физиология, патофизиология, химия и биохимия; 

    4) Катедра биология, медицинска генетика, микробиология; 

    5) Катедра вътрешни болести, фармакология, лабораторна медицина, педиатрия, 

епидемиология и инфекциозни болести; 

    6) Катедра хирургия, анестезиология и интензивно лечение, акушерство и 

гинекология; 
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    7) Катедра нервни болести, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация; 

    8) Катедра хигиена и екология, социална медицина и медицина на бедствените 

ситуации; 

    9) Катедра очни болести, УНГ болести, дерматология и венерология. 

9. Приема Стратегия за развитие на Факултет по медицина към  Университет “Проф. 

д-р Асен Златаров”,  Бургас за периода 2018-2023 г. 

10. Утвърждава Доклад самооценка и документацията към него за разкриване на нов 

факултет в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас – Факултет по 

медицина. 

11. Утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 7.1. „Медицина“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в 

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас . 

12. Приема Отчетите за касовото изпълнение на бюджета, за сметките на средствата 

от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров”, Бургас към 31.12.2017 г. 

13. Приема Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

14. Избира д-р Христо Георгиев Бургазлиев на академичната длъжност „асистент”, 

в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт , професионална направление 7.4 

Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Медицински колеж. 

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

академичната длъжност „гл. асистент” в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 

02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални 

материали” 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 конкурс за 

академичната длъжност „гл. асистент” в област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, 

научна специалност 05.02.21 “Организация и управление на производството (по отрасли и 

подотрасли)” със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса 

в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета. 

17. Актуализира начина за разпределение на учебните разходи в общия бюджет на 

основното звено, като 5% от учебните разходи на звеното се администрират пряко от 

неговия ръководител (декан, директор).  

18. Приема следните отчисления за режийни разходи за научноизследователска 

дейност за календарната 2018 г.: 

    1) От стойността на договори, сключени с български фирми и ведомства чрез НИС, 

за извършваното административно-финансово обслужване от НИС режийните да бъдат в 
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размер на 8%. За режийни разходи за Университета отчисленията да бъдат 8%. Общо 

отчисленията – 16% . От процентното съотношение на отчисленията на НИС да се отделя   

1% за Фонд „Резервен” (т. 24 от Правилата за организацията и дейността на НИС).  

    2) Отчисленията от договорите с ФНИ да бъдат съгласно разписаните правила и 

указания за кандидатстване на съответния конкурс, но не повече от 7%. 

    3) Отчисленията от новосключени през 2018 г. договори с международни 

организации да бъдат в размер на 10%, като 3% от тях се предоставят на университета. 

    4) От стойността на договорите, сключени с фирми и ведомства чрез НПД, 

отчисленията за Университета да бъдат в размер на 18% от обема на реализираната 

продукция, а за производствата с материали на клиента – 23%.  Разпределението на 

тези отчисления да бъде, както следва: 

  ●  70% за Университета; 

  ●  25% за административно-финансово обслужване на договорите; 

  ●  5 % за развитие на НПД. 

19. Приема да се трансферират средства в размер на 10 000,00 лв. от наличните 

остатъци на фонд „Текущо подпомагане“ във фонд „Общоуниверситетски научни 

грантове“ към НИС. 

20. Приема  възнаграждението на колектива редактирал  Annual of Assen Zlatarov 

University  да бъде  както следва:  

    1) Възнаграждението на главния редактор проф. дпн Маргарита Терзиева за 2017 

година да бъде една минимална работна заплата. 

    2) Възнаграждението на редактора проф. дхн Любомир Влаев за  2017 година да 

бъде една минимална работна заплата. 

    3) Възнаграждението на редакторите ас. Иван Соколов и доц. д-р Пенка Пеева да 

бъде съответно 1,6 и 1,4 минимални работни заплати. 

      4) Възнаграждението на техническото лице (инж. Илияна Ишмериева) да бъде 

100 лв. 

21. По случай Празника на жените 8-ми март, част от предвидените във фонд 

„СБКО” средства – перо „Поевтиняване на храната“, да се изразходват за поевтиняване на 

храната на жените чрез използване на ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. за м. март 

при спазване на следните условия: 

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

към 01.03.2018г. 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. 

    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 40 (четиридесет) лв. 


