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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 29.10.2015 г. 

 

(Протокол № 5) 

 

 

1. Приема отчета за кандидатстудентска кампания за учебната 2015/2016 г. и дава 

висока оценка на проведената кампания. 

2. Приема финансовия отчет за кандидатстудентска кампания за учебната 2015 

/2016 г.  

3. Приема актуализираната Счетоводна политика на университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас. 

4. Закрива секция Немски език в ДЕО. 

5. Преобразува катедра „Славянски езици” в катедра „Славянски езици и Немски 

език”. 

6. Приема Доклад и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК за 

изпълнение на препоръки при акредитация по професионално направление 3.9. „Туризъм” 

за ОКС „професионален бакалавър”  в Колеж по Туризъм. 

7. Утвърждава учебно-практическите бази за провеждане на практическо обучение 

на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” за ОКС „бакалавър” във 

ФОЗЗГ  за учебната 2015 /2016 г. 

8. Утвърждава учебно-практическите бази за провеждане на практическо обучение 

на специалност „Медицинска сестра” за ОКС „бакалавър” във ФОЗЗГ  за учебната 2015 

/2016 г. 

9. Утвърждава учебно-практическите бази за МК за специалностите „Помощник 

фармацевт” и „Рехабилитатор” на  ОКС „професионален бакалавър” за учебната 2015 

/2016 г. 

10. По случай „Деня на народните будители”– 1 ноември, част от средствата за 

поевтиняване на храната от фонд „СБКО” за 2015 г. да се изразходват под формата на  

ваучери за храна на стойност до 20 (двадесет) лв. диференцирано  при спазване на 

следните условия: 

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

към 01.10.2015 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 

за извършвание на определена работа не се ползват с правата по т.1. 
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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 за месец октомври 2015 г. 

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

на  академична длъжност  „асистент” по професионално направление 3.7. 

„Администрация  и управление”, научна специалност  “Организация и управление на 

здравеопазването и социалната сфера” със срок на подаване на документите 1 месец след 

обявяването на конкурса на интернет-страницата на Университета. 

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

на академична длъжност  „асистент” по професионално направление 7.4  „Обществено 

здраве”, научна специалност  “Кинезитерапия” със срок на подаване на документите 1 

месец след обявяването на конкурса на интернет-страницата на Университета. 

13. Приема за сведение доклад на КС относно проведените избори за зам. ректори 

на университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. Процедурата за избор на зам. 

ректори е законосъобразна. Законосъобразно са избрани всички зам. ректори на 

университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

14. Преобявява конкурсите за прием на докторанти по план за учебната 2015/2016 г. 

– общо 6 бройки за редовна и 4 бройки за задочна форма на доктурантура. 

 

 

 


