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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 17.12.2020 г. 

(Протокол № 21) 

 

1.1. Приема приема план-сметки на магистърски програми с начало месец 

октомври 2020 г., съобразно приложен списък. 

1.2. Удължава продължителността на изпитната сесия за студентите от 

специалностите от регулираните професии, обучавани във ФОЗЗГ, с една седмица, 

както следва: 

1) Изпитна сесия: 4.01.2021-31.01.2021 г. 

2) Поправителна сесия: 1.02.2021-7.02.2021 г. 

1.3. Утвърждава план-сметка за провеждане на езиковата и специализирана 

подготовка на чужденци през летния семетър на учебната 2020/2021 година, както и 

стойността на час упражнения и режийни за университета. 

2.1. Приема актуализиран Правилник за устройството, дейността и 

управлението на Научноизследователски институт при Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“. 

2.2. Приема Правила за статута и дейността на Централната научноизследова-

телска лаборатория при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас“. 

3. Университет Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас подкрепя и се присъединява 

към Споразумението между Съвета на ректорите, Националния браншов синдикат 

„Висше образование и наука“ при Конфедерацията на независимите синдикати в 

България, Синдикат „Висше образование“ при Конфедерация на труда „Подкрепа“ и 

Министерството на образованието и науката. 

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

заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област на висше образование 

5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и 

авиация, научна специалност „Автомобили, трактори и кари”- шифър 02.01.49, със 

срок 3 (три) месеца от обнародването му в „Държавен вестник”.  

4.2. Удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас на проф. дпн Веска Иванова Шивачева за една година, считано до 

14.02.2022 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да се 

използва в рамките на удължението на трудовия договор.  

4.3. Одобрява организирането на курсове за изучаване на английски и 

френски  език за преподаватели, като курсистите имат самоучастие в курса от 50 лв., 

които да заплатят в касата на университета.  

4.4. Приема промяна в бюджета на Университета за 2020 г., както следва: 

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

1000 лв. 

2) Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ със  

17 800 лв. 

3) Увеличава § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ с  

3000 лв. 

4) Намалява  § 10-00 „Издръжка“ с  21 800 лв. 

4.5. 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 30 (тридесет) лв. при спазване на следните условия: 

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

договор, съответно към 01.12.2020 г. и не са в неплатен отпуск. 
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2) Лицата, които са назначени на непълен щат, не се ползуват 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 ползуват  с правата по т.1. 

4) Получените ваучери за храна да се начислят за месец ноември и декември 

2020 г. 

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

във Фонд „СБКО“ – перо „Поевтиняване на храна“, на всички служители - майки или 

бащи /ако майката не работи в Университета/, през месец декември да се раздадат 

ваучери за храна в размер от 20,00 (двадесет) лв., за всяко дете на възраст до десет 

години, вкл. и навършващите през 2020 г.” 

 

 

 

 


