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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 25.10.2018 г. 

(Протокол № 49) 

 

1. Приема решение за еднократна промяна в учебния план на специалност „История 

и психология“ за учебната 2018/2019 г., както следва: Стажантската практика по психоло-

гия да бъде проведена в  VII семестър, вместо в VIII,  както е по учебен план. 

2. Утвърждава размера на такси за заплащане на административни услуги, извър-

швани от учебно-информационния център, за български и чуждестранни ползватели на 

УИЦ. 

3. Приема Отчет за резултатите от кандидатстудентската кампания за учебната 

2018/2019 г. 

4. Приема Финансов отчет на кандидатстудентската кампания за учебната 

2018/2019 г. Академичният съвет възлага на Ректорския съвет да направи индивидуално 

разпределение на възнагражденията от т. IV между участниците в кампанията, съобразно 

тяхното участие и принос в съответствие с Вътрешните правила за определяне на допълни-

телното материално стимулиране на служителите в администрацията на Университета. 

5. Приема Доклад самооценка за акредитиране на докторска програма „Предучи-

лищна и начална училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика. 

6. Приема Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.  

7. Приема актуализирана Счетоводната политика на Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“, Бургас за 2018 г.  

8. Приема Наредба за организацията на дейността на финансово-счетоводния отдел 

в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас  

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

на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика (висша матема-

тика), със срок на подаване на документите  два месеца от обявяването на конкурса на 

интернет-страницата на университета. 

10. 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 

„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Гинка Николова Байкушева- 

Димитрова (на 1/2 щатна бройка с университета) с една година, считано до 07.01.2020 г. 
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При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да се изчисти в рамките на 

удължението на трудовия договор. 

11. Приема промяна в бюджета на университета за 2018 г., както следва: 

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

 27   523 лв. 

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

27  523 лв. 

12. Приема промяна в бюджета на университета за 2018 г., както следва: 

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

14 760 лв. 

2) намалява § 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“   

с 14 760 лв. 

13. Одобрява създаване на Университетски център за работа с ученици с изявени 

заложби. 

14. С цел повишаване квалификацията на преподавателите и докторантите в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас се организират три курса за обучение 

по английски език и един курс за обучение по френски език, с хорариум по 100 учебни 

часа. Преподавателите да имат самоучастие в курса от 50 лв., които да заплатят в касата на 

университета. В курсовете да бъдат включени докторантите, в чиито индивидуални 

планове е предвиден изпит по английски или френски език. Докторантите да не заплащат 

участието си в курса. 


