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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 22.03.2018 г. 

(Протокол № 43) 

 

1. 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 2018/19г. в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. 

Бургас. 

2. Признава висше образование на ОКС „магистър“ по специалност 

„Финанси и банково дело“ на Александер Януш Кацпжик, с цел продължаване на 

образованието му в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас в ОНС 

„доктор“ по докторска програма „Компютърни системи и технологии“, ПН 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника. 

3. Утвърждава план-сметка за магистърска програма Управление на туризма 

(след колеж) с начало месец януари 2018 г.  

4. Приема Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии, във връзка 

с акредитацията на среда за дистанционно обучение в Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас. 

5. Приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от предходната процедура по акредитацията на среда за 

дистанционно обучение в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

6. Приема Правилник за устройството и дейността на Департамент за 

квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас 

7. Приема актуализирани Правила за отпускане на стипендии, награди и 

помощи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

8. На основание чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и §11 от Заключител-

ните разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с 

Университет „Проф. д-р Асен  Златаров”, гр. Бургас на доц. дпн Елизавета 

Самойловна Капинова с една година, считано до 17.05.2019г. При наличие на 

неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в рамките на 

удължението на трудовия договор. 

9. Дава положителна атестационна оценка на следните преподаватели към 

ДЕО: 

1) ас. Аглика Стаматова Богословова 
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2) ас. Грозданка Иванова Драгоева - Тальская 

3) ас. Виктор Петрович Бонев 

4) ас. Антонина Николаева Божанова 

5) ас. Евелинка Георгиева Григорова 

6) ас. Елена Стоянова Шишкова 

7) ас. Мария Ганчева Николова 

Препоръчва на ас. Антонина Николаева Божанова и ас. Мария Ганчева 

Николова да предприемат мерки за активизиране на научноизследователската 

дейност. 

10. Приема промени в бюджета на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”,  

Бургас за 2018 г. както следва: 

1) Увеличава § 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ с  

1000000 лв. 

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

1000000 лв. 

11. Приема промяна в Бюджета на Факултета по технически науки, в т.ч. по 

катедри/секции за 2018г., като увеличава средствата за докторанти на катедра 

ТВНВС с 1400 лв. 

12. 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 31.03.2018г., 30.06.2018г., 30.09.2018г. и 31.12.2018г. 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 ползуват  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 2018 г.   

 


