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Р Е Ш Е Н И Я 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 25.02.2021 г. 

(Протокол № 23) 
 

1. Приема размер на таксите за кандидатстване и обучение в Университет „Проф. 
д-р Асен Златаров“ за учебната 2021/2022 г., съгласно приложението.  

2. Признава висше образование на ОКС „бакалавър“ по специалност „Туризъм“ с 
професионална квалификация „специалист в туристическото обслужване“, придобито 
от Олександра Юриивна Деревянко с диплома В № 109295 от 26.06.2019 г. на Черкаски 
национален университет „Богдан Хмелницки“, гр. Черкаси, Украйна. На Олександра 
Юриивна Деревянко да бъде издадено удостоверение, с което да продължи обучението 
си в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

3. Признава за целите, посочени в т.6, ал. 1 от Наредба за държавните изисквания 
за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища, завършените от г-жа Владлена Вишиванюк по специалност „Стомато-
логия“ и представените с Диплома ВСВ № 0103161 от 22.06.2004 г. на МДМСУ перио-
ди на обучение по 19 дисциплини, съответстващи на изучаваните в специалност „Реха-
билитатор“ и описани в изготвената академична справка за признаване на положени 
изпити при преместване в друго висше учебно заведение, от друга специалност, обуче-
ние по втора специалност и др.; присъжда кредити по тях и съответна оценка. При ус-
ловията на чл. 8, ал. 1, т. 2 от ПППВОЗПОЧВУ на Владлена Вишиванюк да бъде изда-
дено удостоверение, с което да продължи обучението си по специалност “Рехабилита-
тор“, ОКС „професионален бакалавър“, в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 
Бургас. 

4. Приема план-сметка на магистърска програма „Информационни технологии в 
образованието I-IV клас“ с начало месец октомври 2020 г. 

5. Приема актуализиран Правилник за учебната дейност в Университет „Проф. д-
р Асен Златаров”. 

6. Приема актуализирани Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи 
в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.  

7. Приема Отчетите за касовото изпълнение на бюджета, за  сметките за средства-
та от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров” към 31.12.2020 г.  

8. Приема плана за Бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  за 
2021 г., съгласно приложението. 

9. Разпределя държавна субсидия в размер на 89 624 лв. за присъщата на 
университета НИХТД, както следва: 

- за проекти, свързани с НИХТД на университета – 69 200 лв.;  
- за общоуниверситетския фонд за научна дейност, т.е. проекти за подготовка за 

участие в международни научни програми – 20 000 лв.; 
- към фонд „Научна инфраструктура“ – 0 лв; 
- към фонд „Текущо финансиране и подпомагане“ – 0 лв; 
- за издаване на учебници и научни трудове – 0 лв; 
- средства за заплащане на рецензенти на нови проекти – 424 лв. 
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Сумата за проекти по линия на НИХТД да се разпредели по основни звена, както 
следва: ФТН и ТК – 17 300 лв.; ФПН и ЦНИЛ – 17 300 лв; ФОН, КТ и ДЕО – 17 300 
лв.; ФОЗЗГ, МФ и МК – 17 300 лв.  

10. Определя режийните разходи за НИД за 2021 г., както следва: 
1) От стойността на договори, сключени с фирми и ведомства чрез НИИ, за 

извършване на административно-финансово обслужване от НИИ режийните да бъдат в 
размер на 8%. За режийни разходи за университета отчисленията да бъдат 8%. Общо 
отчисленията са 16%. От процентното съотношение за НИИ да се отделя 1% за фонд 
„Резервен”, съгласно решение на Стопански съвет.  

2) Отчисленията от договорите с Фонд „Научни изследвания“ да бъдат съгласно 
разписаните правила и указания за кандидатстване на съответния конкурс, но не 
повече от 7%. 

3) Отчисленията от сключени през 2021 г. 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. 

11. По случай Празника на жените – 8-ми март, част от предвидените във фонд 
СБКО – перо „Поевтиняване на храната“ средства да се изразходват за поевтиняване 
на храната на жените чрез използване на ваучери на стойност 30 (тридесет) лв. за м. 
март при спазване на следните условия: 

1) Ваучери да се предоставят само на жените, които са назначени на трудов дого-
вор към 01.03.2021г. и не са в неплатен отпуск. 

2) Жените, които са назначени на непълен щат, не се ползуват с правата по т.1. 
3) Жените в отпуск при временна неработоспособност, в отпуск поради бремен-

ност, 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) На многодетните майки да се дадат ваучери на стойност от 50 (петдесет) лв. 
12. Удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас на проф. д-р Красимир Георгиев Василев с една година, считано до 
15.03.2022 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да се 
използва в рамките на удължението на трудовия договор. 

13. Избира Елисавета Кумчева Тодорова на академичната длъжност „асистент“ 
в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език), за нуж-
дите на ДЕО. 

14. Приема мерки във връзка с правилата за условията и реда за предоставяне на 

средствата по чл.105, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2021 г. на държавните висши училища, както следва: 
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1) Преустановява се удължаването на трудовите договори на преподавателите 
след навършване на 65 годишна възраст. За настоящата учебна година договорите на 
преподаватели, навършили 65 години, да се прекратят на 31 май 2021 г. Изключение се 
прави за преподавателите на ръководна длъжност до изтичане на мандата им съгласно  
§ 67 (1) и (2) на преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за висше образование (ДВ, бр.17 от 25.02.2020 г.), както и за 
преподавателите, ангажирани с преподавателска дейност в специалност „Медицина“, с 
оглед на нейното утвърждаване и развитие. 

2) Допълнителните трудови възнаграждения за образователна и научна степен 
„доктор“ и „доктор на науките“ до края на 2021 година са съответно 200 лв. и 500 лв. 

3) Към финансово-счетоводен отдел до 12 март да се подаде актуална информа-
ция за действащите учебни планове и преподавателите, които водят съответните дис-
циплини, за да се установи достоверно ефективността на всяко професионално направ-
ление. 

4) Във връзка с т 3.1. от Правилата за условията и реда за предоставяне на средст-
вата по чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., 
до 12 март 2021 год. да се обсъди повишаването на минималната норма за аудиторна 
заетост на научнопреподавателския състав и да се приеме на заседание на Академич-
ния съвет през месец март 2021 год. 

5) До следващия АС през месец март 2021 г. да се подготвят промените в учебна-
та документация, в която да се отразят завишените изисквания към обучаемите за 
участие и ангажираност в учебния процес по време на цялата учебна година и контрол 
за тяхното изпълнение.  

6) На АС през месец март 2021 г. да се приеме програма за постигане на финан-
сова устойчивост и повишаване оценката на предлаганото от Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ – Бургас висше образование, за да се продължи получаването на суб-
сидията по чл.105, а.1 от ЗДБРБ за 2021 г. 

15. Във връзка с получена покана за включване на Университет" Проф. д-р Асен 
Златаров" като учредител в Сдружение „ЮГОИЗТОЧЕН ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН 
ХЪБ": 

1) Дава съгласие Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас да участва в 
Сдружение с нестопанска цел с наименование Сдружение „ЮГОИЗТОЧЕН ЦИФРОВ 
ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ", c цел кандидатстване c проектно предложение. 

2) Определя проф. Сотир Сотиров за представител на Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ – Бургас в учредителното и в общите събрания на сдружение „ЮГО-
ИЗТОЧЕН ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ“. 

3) Одобрява Устав на сдружението, съгласно приложения проект. 
4) Одобрява встъпителна/учредителна вноска в размер на 150.00 лева. Одобрява 

годишен членски внос в размер на 100.00 лева. 
 

 


