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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 10.12.2015 г. 

 

(Протокол № 7) 

 

1. Приема Анотация за нова специалност „Електроника и автоматизация на 

възобновяеми енергийни източници“, професионално направление 5.2,  ОКС „бакалавър“. 

   2. Приема пакет от план-сметки на магистърски програми, както следва: 

1) „Органични химични технологии - ТНГ" 

2) „Управление на операциите, процедури и митническо обслужване при търговия 

с акцизни стоки” 

            3) „Език, литература, образование" 

4) „Администрация и управление в публичния сектор" 

5) „Финансов мениджмънт на предприятието" 

6) „Корпоративен мениджмънт" 

7) „Бизнес администрация" 

8) „Информатика и информационни технологии в химията и химичното 

образование" (тесен профил) 

9) „Информатика и информационни технологии в химията и химичното 

образование" (широк профил) 

3. Утвърждава  план-сметка за обучението на чужденци през  първи семестър на 

учебната 2015/2016 г.  

4. Приема Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за 

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

5. Приема доклада самооценка и съпътстващите го документи за програмна 

акредитация на Професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, специалност 

„Индустриален мениджмънт” за ОКС „бакалавър” и „магистър”, редовна и задочна форма 

на обучение. 

6. Да се депозират в Националната агенция за оценяване и акредитация Доклад 

самооценка и съпътстващите го документи за програмна акредитация на Професионално 

направление 5.13. „Общо инженерство”, специалност „Индустриален мениджмънт” за 

ОКС „бакалавър” и „магистър”, редовна и задочна форма на обучение. 

7. Приема Доклад за самооценка и документация относно средата за провеждане на 

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

8. Приема актуализация на тематичния издателски план на Университета  за 2016 г.  
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9. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на 

проведените избори за членове на Общото събрание  на ФОН от квотата на студентите и 

докторантите. Съгласно чл. 26 ал. 3 и ал.4 от ЗВО, чл. 14, чл.16 от Правилника за 

устройството и дейността на Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас и 

Правилника на Студентски съвет, проведените избори за попълване квотата на студенти и 

докторанти за Общото събрание на ФОН са законосъобразни. 

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

на академичната длъжност „професор” в професионално направление 3.7.  

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

здравеопазването и социалната сфера”,  със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в 

Държавен вестник и на интернет – страницата   на  Университета. 

11. Награждава Даниела Василева Фестан  - студентка от втори курс, специалност 

„Медицинска сестра” във ФОЗЗГ, с грамота и парична награда от 200 (двеста лв) за 

завоювано първо място и златен медал в шосейния пробег Поморие-Бургас, проведен в 

чест на Никулден. 

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

Фонд „СБКО“-перо „Други“, 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 2015 г. 

13. За цялостен принос в дейността на висшето училище през 2015 г. и за сметка на 

приходите по бюджета на Университета, да се изплатят целеви награди на всяко лице от 

персонала в размер до 380 лв.  диференцирано при спазване на следните условия: 

1) Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов договор, 

към 01.12.2015 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 до 

завършване на определена работа, не се ползват с правата по т.1.; 

3) Лицата в отпуск при временна нетрудоспособност поради продължително  

заболяване, бременност, раждане и осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 годишна 

възраст (чл.162, 163, и 164 от КТ) не се ползват  с правата по т.1. 

4) Размерът на наградата да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец от 

годината, считано от м. април (включително), 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) Наградите да се начислят във ведомостите за работна заплата за месец декември 

2015 г. 


