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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 22.04.2021 г. 

(Протокол № 25) 

 

1. Приема промяна в графика за провеждането на кандидатстудентските изпити 

по биология и химия, класирането и записването в специалност „Медицина“ и 

намалява времетраенето на изпитите по биология и химия от четири на два 

астрономически часа. 

2. Приема промяна в графика на летния семестър, изпитната и поправителната 

сесия на учебната 2020/2021 г. за студентите от специалност „Медицина“ както следва:  

1) Летен семестър: 15.02.2021 г. – 04.06.2021 г.  

2) Изпитна сесия: 07.06.2021 г. – 16.07. 2021 г.  

3) Поправителна сесия: 19.07.2021-23.07.2021 г. 

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

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

стойността на час упражнения и режийни за университета. 

4. Закрива катедри “Фармация” и “Здравни и социални грижи” в Медицински 

колеж. 

5. Разкрива нова катедра “Здравни и фармацевтични грижи”, която да включи 

академичния състав на досега съществуващите катедри “Фармация” и “Здравни и 

социални грижи” в Медицински колеж.  

6. Приема резултатите от конкурса за научноизследователска и художествено-

творческа дейност за 2021 г. Одобрените проекти са както следва:  

1) Комисия към ФТН, ТК – 4 нови проекта на обща стойност 14 000 лв.  

2) Комисия към ФПН, ЦНИЛ – 4 нови проекта на обща стойност 10 050 лв.  

3) Комисия към ФОН, ДЕО, КТ – 2 нови проекта на обща стойност 3 943.89 лв.  

4) Комисия към ФОЗЗГ, MФ, МК – 4 нови проекта на обща стойност 8 365 лв. 

7. Приема промени в бюджета на Университета за 2021 г., както следва:  

1) Увеличава § 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение“ със 127 000 лв.  

2) Намалява § 10-00 „Издръжка“ със 127 000 лв.  

3) Увеличава § 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ с 4 800 лв.  

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

8. Да се предоставят под формата на ваучери за храна средства, предвидени във 

фонд „СБКО“ - перо „Поевтиняване на храна“ на всяко лице от персонала в размер до 

81 (осемдесет и един) лв. на всеки три месеца, диференцирано при спазване на 

следните условия:  

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

договор, съответно към 31.03.2021 г., 30.06.2021 г., 30.09.2021 г. и 31.12.2021 г. и не са 

в неплатен отпуск.  

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. 
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4) Размерът на ваучера да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец 

от тримесечието, предхождащо датите по т.1, 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) Получените ваучери за храна да се начислят съответно за месеците април, 

юли, октомври и декември 2021 г 

 

 


