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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 20.12.2018 г. 

(Протокол № 52) 

 

1. Приема проект на Технически колеж за разкриване на нова специалност „Ремонт и 

експлоатация на автотранспортна техника“, в направление 5.1. Машинно инженерство, за 

ОКС „професионален бакалавър“ за учебната 2019/2020 г. Анотацията на специалността да 

бъде включена в кандидатстудентския справочник.  

2. Приема проект на Факултета по обществени науки за разкриване на нова 

магистърска програма „Мениджмънт на туристическата дестинация“, в направление 3.9. 

Туризъм, за ОКС „магистър“ за учебната 2019/2020 г. Анотацията на специалността да 

бъде включена в кандидатстудентския справочник. 

3. Приема предложение за реорганизация на приемното време на УИЦ за 

административно обслужване на студенти, както следва: 

- Понеделник, сряда, петък: 9.00 - 13.00 ч. 

- Вторник, четвъртък: 12.00 - 16.00 ч. 

Реорганизацията на приемното време на УИЦ да влезе в сила от 2.01.2019 г. 

Промяната да бъде публикувана на интернет страницата на университета. 

4. Приема план-сметки на магистърски програми с начало месец октомври  2018 г., 

по приложен списък 

5. Приема  решение за изменение на цените на някои от курсовете на ДКПРПС както 

следва:  

1) Учители, които извършват базова работа към курсовете за СДК, към различните 

 видове педагогическа практика на студенти в бакалавърски и магистърски програми (с 

педагогическа насоченост) и са записани в курс за повишаване на ПКС (V, IV, II, I), да 

имат право да избират дали да участват в подготвителен курс за явяване на изпит към 

съответното ПКС. Ако кандидатът за повишаване на ПКС, не участва в подготвителен 

курс, пакетната цена се на редуцира, както следва: 

- Курс с присъждане на 1 квалификационен кредит (16 часа) – с 60 лв. по-малко. 

- Курс с присъждане на 2 квалификационни кредита (32 часа) – със 100 лв. по-

малко. 

- Курс с присъждане на 3 квалификационни кредита (48 часа) – със 160 лв. по-

малко. 

2) Курсисти, които се обучават в професионално-педагогическа специализация за  
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присъждане на ТРЕТА ПКС  и са преминали курс на обучение (или в момента се обучават) 

в СДК към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ (за получаване на педагогическа 

правоспособност) или към ДКПРПС, могат да ползват отстъпка от цената на получаване на 

ТРЕТА ПКС  в размер на 30%. Предложението е те да заплащат такса за ТРЕТА ПКС 725 

лв.  (вместо 1035 лв.).  

3) Курсисти, които са преминали курс на обучение за СДК към Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“ (за получаване на педагогическа правоспособност) или към 

ДКПРПС, могат да ползват отстъпка от цената на втори курс за СДК в размер на 20%. 

Предложението е те да заплащат такса за втора (или следваща СДК) 720 лв.  (вместо 900 

лв.).  

6. Приема актуализиран Правилник за определяне на работната заплата в  

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

7. 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 4.6 Информатика (програмиране 

и използване на компютри), със срок на подаване на документите два месеца от 

обявяването на конкурса 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 

„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Недялка Димова Димова с една 

година, на ¼ щатна бройка към катедра Биотехнология и ¼ бройка към ЦНИЛ, считано 

до 11.02.2020 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да се изчисти 

в рамките на удължението на трудовия договор. 

9. Приема съотношението на заемащите академични длъжности  “професор” : 

“доцент” : “гл. асистент” : “асистент” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас 

за 2019 година, да бъде  както следва : 1 : 3,3 : 1,5 : 1, 8. 

10. Одобрява инициативата на Лабораторията по математична химия да се 

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

2019 г.,  изразено по следната схема: 

- отчисляване на режийни в размер на 3 % текущо. 

- междинно финансиране през юли 2019 г. в размер на 50 000 лв; 

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

декември 2019 г. 

11. Приема списъци с текущите (активни) проекти в Лабораторията по математична 

химия и рефинансираните проекти, утвърдени от Академичен съвет на 15.11.2017 г., 
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протокол № 39, решение № 6. При изготвяне на представената  информация са използвани 

анализирани данни от научно-изследователски сектор  към 30.09.2018 г.  

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

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

107 357 лв. 

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

3 726 лв. 

3) Увеличава § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ със 73 335  лв. 

4) Увеличава § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 26 696  лв. 

5) Увеличава § 10-15 „Материали“ с 3 600 лв. 

13. Да се предоставят под формата на ваучери за храна средства, предвидени във 

фонд „СБКО“- перо „Поевтиняване на храна“, на всяко лице от персонала допълнително в 

размер от 15 (петнадесет) лв. диференцирано при спазване на следните условия: 

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

договор, съответно към 31.12.2018 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) Получените ваучери за храна да се начислят съответно за месец декември 

2018 г.   

14. Във връзка с празниците Коледа и Нова година от предвидените средства във 

Фонд „СБКО“ на всички служители – майки или бащи (ако майката не работи в 

Университета), през месец декември да се раздадат ваучери за подарък в размер от 20,00 

(двадесет) лв., за всяко дете на възраст до десет години, вкл. и навършващите тази възраст 

през 2018 г. 

 


