
1 

 

Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 04.05.2020 г. 

(Протокол № 10) 

 

1. Приема въвеждане на служебна заверка за летния семестър на учебната 2019-

2020 г. като временна мярка в условията на извънредна ситуация и обучение в елек-

тронна среда. Семестърът да бъде заверяван от ръководителя на основното звено с не-

говия подпис в студентската книжка на всеки студент след като съответният експерт в 

УИЦ е удостоверил, че студентът е заплатил дължимата за семестъра семестриална 

такса. 

2. Приема промяна в графика на учебния процес през летния семестър на 

учебната 2019-2020 г. за специалностите във ФОЗЗГ и МК, както следва: 

За Медицински колеж I-II курс: 

1) Летният семестър се удължава до 14 юни 2020 г. 

2) Изпитната сесия се организира от 15 юни до 14 юли 2020 г. 

За ФОЗЗГ I-III курс: 

1) Летният семестър се удължава до 4 юни 2020 г. 

2) Изпитната сесия се организира от 5 юни до 28 юни 2020 г. 

3) Поправителната сесия се организира от 29 юни до 5 юли 2020 г. 

3. Приема антикризисни мерки за намаляване разходите на университета в 

следващите 3 месеца, както следва:  

1) Намаляване с 20% за 3 месеца, считано от месец май, допълнителното 

възнаграждение за ръководна длъжност. 

2) Отлагане с 3 месеца обявяването на конкурсите за академични длъжности за 

2020 г. (изключение за академичните длъжности „асистент“, „гл. асистент“ и 

за професионално направление „Медицина“). 

3) Редуциране на часовете във втория семестър за редовно и задочно обучение за 

ОКС „проф. бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ с коефициент 0,5, за 

времето на неприсъствените занятия (часовете за втория семестър се отчитат 

за аудиторна натовареност, но при определяне на наднормените се редуци-

рат). Отлагане на плащанията с 3 месеца за: наднормени часове за учебната 

година и часове от магистърски програми и защити, реализирани през втория 

семестър. 

4) Наднормени часове се заплащат единствено след 100% изпълнение на 

норматива (360 часа), независимо от заеманата длъжност. 

5) Мораториум върху закупуване на технически средства в катедрите със 

средства за учебни разходи. 

6) Ограничаване на командировките в страната и чужбина със средства на 

университета. 

7) Ограничаване на текущи планови ремонти с изключение на най-належащите.  

8) Отлагане за 3 месеца изплащането на 6-те брутни РЗ при пенсиониране.  

9) Разсрочено плащане по договори на външни фирми. 
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10) Изготвяне на оферта за хотел „Парк“, която да се предостави на 

инспекторатите в страната и на университети, които нямат бази на море. Да се 

включи при възможност хотелът в системата с ваучерите (ако има такава) на 

МТСП. 

11) Активно присъствие в медиите и интернет за активиране на КСК.  

4. Приема Правилник за устройството, дейността и управлението на Научноизсле-

дователски институт при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. 

5. Утвърждава квотите за обявяване на конкурси за академичните длъжности 

„главен асистент“, „асистент“ и „преподавател“ по основни звена през 2020 г. в 

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

6. Приема резултатите от конкуса за научноизследователска и художествено-

творческа дейност за 2020 г. Одобрените проекти са както следва: 

- Комисия към ФТН и ТК – 4 нови проекта на обща стойност 15 910 лв;  

- Комисия към ФПН и ЦНИЛ – 2 нови проекта на обща стойност 10 800 лв; 

- Комисия към ФОН, КТ и ДЕО – 5 нови проекта на обща стойност 11 599 лв; 

- Комисия към ФОЗЗГ, МФ и МК – 3 нови проекта на обща стойност 18 790 лв. 

7. Избира за Директор на Научноизследователския институт към Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас доц. д-р Светлана Желева 

8. Приема на решение за създаване на фирма с участието на Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“: 

1) На основние чл. 3 от постановление № 61 на МС от 02.04.2020, Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас създава дружество с ограничена отговорност, с 

наименование „Технологичен Изследователски Център Бургас“ ООД, съвместно с 

АЛИАНС МЕДИКА КЕПИТЪЛ ООД. 

2) Капиталът на дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева. АЛИАНС 

МЕДИКА КЕПИТЪЛ ООД притежава 60% от капитала на дружеството в размер на 600 

(шестотин) лева, равняващи се на 600 дяла, а УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН 

ЗЛАТАРОВ“, ЕИК 000044541, притежава 40% от капитала на дружеството в размер на 

400 (четиристотин) лева, 400 (четиристотин) дяла.  

3) Одобрява УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ) на дружество с ограничена 

отговорност „Технологичен Изследователски Център Бургас“ ООД. 

4) Определя за представител на Университет „Проф. д-р Асен Златаров в 

общото събрание на дружеството проф. Сотир Сотиров. 

  

  

 


