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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 21.03.2019 г. 

(Протокол № 56) 

 

1. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика на нова специалност 

от регулираните професии „Лекарски асистент“, ПН 7.5. Здравни грижи, ОКС „бакалавър“,  

редовна форма на обучение. 

2. Приема актуализиран учебен план на акредитирана специалност от регулираните 

професии „Акушерка“, ПН 7.5. Здравни грижи, ОКС „бакалавър“, редовна форма на 

обучение. Актуализацията влиза в сила от учебната 2019/2020 г. и се отнася за випуска с 

начало на обучение 2019/2020 г. 

3. Приема актуализиран учебен план за езиковата и специализираната подготовка на 

чужденци, кандидатстващи във висши училища  

4. Считано от 01.01.2019 г. приема актуализация на т. 2 на Раздел III Стипендии на 

чуждестранни студенти на Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи в  

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

5. Приема Индивидуален сметкоплан за 2019 г. /Приложение 1/ и /Приложение 1 А/  

към Счетоводната политика на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас за   

2019 г.  

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

академичната длъжност "доцент" (1 бр.) в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, науч-

на специалност 02.20.08. Електронизация (Автоматизация на проектирането в електрони-

ката), със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в 

Държавен вестник и на интернет-страницата на университета. 

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

академичната длъжност "асистент" (1 бр.) 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 1 месец след 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. дпн Елизавета Самойловна Капинова с 



2 

 

една година на ½ щат, считано до 17.05.2020 г. При наличие на неизползван годишен 

отпуск, същият трябва да се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

9. 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 Дончо Янков Керемидчиев с една 

година на ½ щат, считано до 17.06.2020 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, 

същият следва да се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

10. Приема бюджетите на основните звена, в т.ч. по катедри/секции за 2019 г., като 

част от бюджета на „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 

11. Приема промени в бюджета за 2019 г, както следва: 

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

212 990 лв. 

2) Увеличава § 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ с 212 990 лв. 

12. Приема промени в бюджета за 2019 г, както следва: 

1) Намалява §10-00 „Издръжка“ със 107 840 лв. 

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

107 840 лв. 

13. Приема разпределение на субсидията за присъщата на университета научна или 

художествено-творческа дейност, както следва: 

1) За проекти, свързани с научната и художествено-творческа дейност на универ-

ситета – 110 000лв.  

2) За общоуниверситетския фонд за научната дейност, т.е. за проекти за подготов-

ка за участие в международни научни програми (грантове) – 20 213лв.   

3) Към фонд „Научна инфраструктура“ – 0 лв. 

4) Към фонд „Текущо финансиране и подпомагане” – 0 лв. 

5) За издаване на учебници и научни трудове – 0 лв. 

6) Средства за заплащане на рецензентите на новопостъпили проекти – 3 000 лв. 

Сумата по т.1 да се разпредели за факултетите и включените към тях звена, както 

следва: 

- ФТН и Технически колеж – 30 000 лв. за научна дейност;  

- ФПН и ЦНИЛ – 30 000 лв. за научна дейност; 

- ФОН, Колеж по туризъм, Департамент по чуждо езиково обучение – 30 000 лв. за 

научна дейност;  

- ФОЗЗГ и Медицински колеж – 20 000 лв. за научна дейност.  

14. Приема размерът на режийните разходи за НИД за 2019 г. да бъде както следва: 
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1) От стойността на договори, сключени с фирми и ведомства чрез НИС за 

извършваното административно-финансово обслужване от НИС, режийните да бъдат в 

размер на 8%. За режийни разходи за университета отчисленията да бъдат 8%. Общо 

отчисленията са 16 %. От процентното съотношение за 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 сключени през 2019 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. 

15. Приема график за провеждане на избори за Органи за управление на Универси-

тета, както следва: 

1) 11 април 2019 г. – Академичен съвет за приемане на годишен отчет на Академи-

чното ръководство и приемане на структурата на Общото събрание на университета. 

2) 25 април 2019 г. – Регулярен Академичен съвет. 

3) 8 май 2019 г. – Общо събрание на Университета за приемане на годишен и 

мандатен отчет на Академичното ръководство и предложение за промяна на ПУДУ в 

частта за хабилитираните преподаватели. 

4) 9 май 2019 г. – Академичен съвет за приемане на структурата на новото Общо 

събрание на университета, квоти. 

5) 27 май 2019 г. – Общо събрание на университета, избори за органи за 

управление на Общото събрание, избор на Комисия за провеждане на изборите за органи 

на управление на Университета. 

6) 4 юни 2019 г. – Комисията по изборите огласява кандидатурите за ректор. 

7) 11 юни 2019 г. - Общо събрание на университета за избор на ректор и Академи-

чен съвет. 

 


