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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 27.02.2020 г. 

(Протокол № 8) 

 

1. Приема предложените такси за кандидатстване и обучение на студенти и 

докторанти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас за учебната 2020/2021 

година. 

2. Признава висше образование на образователноквалификационна степен 

„бакалавър“ по специалност „Бизнес администрация“ на Али Ахмед Хуссеин Ал-

Хаими с цел обучение в ОКС „магистър“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

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

учебната 2019/2020 г. за езикова и специализирана подготовка, в Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров”, както и стойността на час упражнения и режийни за университета. 

4. Приема Отчетите за касовото изпълнение на бюджета, за сметките на 

средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, към 31.12.2019 г. 

5. Приема Плана за бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Бургас, за 2020 година. 

6. Приема актуализиране на Счетоводната политика на Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“ – гр. Бургас, за 2020 година. 

7. Приема актуализирани Вътрешни правила за определяне на броя и размера на 

допълнителните възнаграждения по НП „Млади учени и постдокторанти“ и оценяване 

на НИД. 

8. Приема План за сигурността в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас.  

9. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас обявява конкурс за 

преподавател в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт, със срок 

за подаване на документите 2 месеца след публикуването на конкурса на интернет 

страницата на Университета. 

10. Приема разпределение на субсидията за присъщата на Университета научна 

или художественотворческа дейност, както следва: 

1. За проекти, свързани с научната и художественотворческа дейност на 

Университета – 100 000 лв.  

2. За общоуниверситетския фонд за научната дейност, т.е. за проекти за 

подготовка за участие в международни научни програми – 0 лв. (2019 г. - 20 213лв.)   

3. Към фонд „Научна инфраструктура“ – 0 лв. 

4. Към фонд „Текущо финансиране и подпомагане” – 0 лв.  

5. За издаване на учебници и научни трудове – 0 лв.   

Сумата по т.1 да се разпредели за факултетите и включените към тях звена, както 

следва: 

- ФТН и Технически колеж  - 25 000 лв. за научна дейност;  

- ФПН и ЦНИЛ – 25 000 лв. за научна дейност; 
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- ФОН, Колеж по туризъм,  Департамент по чуждо езиково обучение – 25 000 лв. 

за научна дейност;  

- ФОЗЗГ, МФ и Медицински колеж – 25 000 лв. за научна дейност.  

6. Да бъде пренасочена сумата от 20 000 лева от фонд „Текущо финансиране и 

подпомагане, формирана от предходните остатъци, към Общоуниверситетски фонд за 

научни изследвания, с цел да се предостави възможност на колективи за участие в 

конкурс за общоуниверситетски грант. 

11. Приема размерът на режийните разходи за НИД за 2020 г. да бъде както 

следва: 

1) От стойността на договори, сключени с фирми и ведомства чрез НИС за 

извършваното административнофинансово обслужване от НИС, режийните да бъдат в 

размер на 8%. За режийни разходи за университета отчисленията да бъдат 8%. Общо 

отчисленията са 16 %. От процентното съотношение за НИС да се отделя 1% за Фонд 

„Резервен” (чл. 24 от Правила за организацията и дейността на НИС).  

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 2020 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 административнофинансово обслужване на договорите; 

- 5 %  за развитие на НПД. 

12. Утвърждава състав на Университетски център по качеството: 

Председател:  проф. д-р Ирена Марковска – зам.-ректор по КОАК 

Членове:      1. проф. д-р Христо Бозов –  декан на ФОЗЗГ 

                   2. доц. д-р Ж. Михайлова – декан на ФПН 

                   3. доц. д-р Йовка Николова –  декан на ФТН 

        4. доц. д-р Цветан  Велинов –  декан на МФ 

        5. доц. д-р Тинка Иванова – декан на ФОН 

                   6. проф. д-р Братой Копринаров –  директор на КТ 

        7. доц. д-р Антоанета Грозева – директор на МК 

        8. ас. Иван Соколов –  директор на ДЕО 

        9. доц. д-р Димитър Русев – в.и.д. директор на ТК 

                  10. Таня  Цанева  –  инспектор Кариерен център 

13. Утвърждава състав на Комисия по качеството: 

Председател: проф. Ирена Марковска – зам.-ректор по КОКА 

Членове:  1. проф. д-р Евдокия Сотирова – ФОЗЗГ 

                        2. доц. д-р Милен Пейчев  – ФПН 

                        3. доц. д-р Катя Габровска – ФТН 

  4. доц. д-р Румяна Янкова – МФ 

  5. доц. д-р Добромир Йорданов – ФОН 



3 

 

                        6. доц. д-р Розалин Янев –  КТ 

  7. доц. д-р Симеон Рибагин – МК 

  8. гл. ас д-р Мария Стойчева – ДЕО 

  9. доц. Дичо Стратиев – „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД 

14. Дава съгласие Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас да участва 

в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Регионален 

академичен център на БАН – Бургас“ или съкратено СНЦ „РАЦ на БАН - БУРГАС“, 

което ще се изписва на латиница по следния начин – „Regional Academic Center of the 

Bulgarian Academy of Sciences – Burgas, съкратено “RAC of BAS – Burgas”. 

Сдружението е с цел подпомагане на развитието на научните и академичните среди и 

инициативи на територията на община Бургас и област Бургас, както и възможността 

за кандидатстване с проектни предложения в качеството му на самостоятелно 

юридическо лице. 

1) Определя проф. Севдалина Турманова за представител на Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас в учредителното и в общите събрания на 

сдружение „Регионален академичен център на БАН – Бургас“. 

2) Одобрява Устав на сдружението, съгласно приложения проект. 

3) Одобрява встъпителна/учредителна вноска в размер на 100.00 лева. Одобрява 

годишен членски внос в размер на 100.00 лева. 

15. Дава съгласие за участие на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

в изпълнението на проект „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за 

съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2“ 

(„Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental 

control and monitoring in the Black sea Basin 2/ LeNetEco 2), с регистрационен номер 

BSB-1088, одобрен за финансиране по Втора покана за кандидатстване по Съвместна 

оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за 

съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. 

1) Упълномощава ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас да 

подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проекта, 

посочен в т. 1 от настоящото решение. 

2) Гарантира осигуряването на средства за съфинансиране по време на 

изпълнението на проекта, в размер на 8 % или 9 455.20 евро, както и всички 

недопустими разходи или други разходи, свързани с проекта. 

3) Гарантира осигуряването на временно предоставяне на средства за реализация 

на проекта до възстановяването им от програмата, съгласно бюджета на проекта.  

16. Дава съгласие Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас да 

финансира издаване и поддръжка на патент №112396 „Метод за пречистване на води с 

природен зеолит, тип клиноптилолит“ със заявител проф. д-р Ирена Марковска и 

колектив, за срок от 4 години след публикуване в Официалния бюлетин. 

17. Приема 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 60 (шестдесет) лв. на всеки три месеца, диференцирано при 

спазване на следните условия: 
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1) Ваучери да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов 

договор, съответно към 31.03.2020 г., 30.06.2020 г., 30.09.2020 г. и 31.12.2020 г. и не са 

в неплатен отпуск. 

2) Лицата, които са назначени на непълен щат, не се ползват 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 ползват  с правата по т.1. 

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 2020 г. 

18. Дава съгласие по случай ПРАЗНИКА НА ЖЕНИТЕ – 8-ми март, част от 

предвидените средства във фонд „СБКО” – перо „Поевтиняване на храната“, да се 

изразходват за поевтиняване на храната на жените чрез използване на ваучери на 

стойност 20 (двадесет) лв. за м. март при спазване на следните условия: 

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

договор  към 01.03.2020 г. и не са в неплатен отпуск. 

2) Жените, които са назначени на непълен щат, не се ползват с правата по т. 1. 

3) Жените 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 ползват с правата по т. 1. 

4) На многодетните майки да се дадат ваучери на стойност от 40 (четиридесет) 

лв. 

19. Приема решение за временно пренасочване на преподаватели от Технически 

колеж към Факултета по технически науки: 

1) Одобрява пренасочването от Технически колеж към Факултет по технически 

науки на следните преподаватели: 

Доц. д-р Лилия Анестиева Станева – към катедра „Електроника,  

електротехника и машинознание“ във ФТН 

Ас. Мехмед Кадир Фасан – към катедра „Електроника, електротехника и 

машинознание“ във ФТН 

Гл. ас. д-р Иван Христов Иванов – към катедра „Техника и технологии в 

транспорта“ във ФТН 

Ас. Станчо Костов Едрев – към катедра „Техника и технологии в транспорта“ 

във ФТН 

2) Във връзка с така предложените временни кадрови промени, за временно 

изпълняващ длъжността Директор на Технически колеж одобрява доц. д-р Димитър 

Русев. 

3) Комисията по учебната дейност, Комисията по качеството, Комисията по 

атестация на преподавателите, Комисията по научноизследователната дейност на ФТН 

да изпълняват задълженията и на комисии към Технически колеж. 


