РЕШЕНИЯ
на Академичния съвет от проведеното заседание на 16.12.2021 г.
(Протокол № 34)
1. Разкрива нова съвместна образователна програма във Факултет по природни
науки „Иновации и технологии в обучението по математика и информационни
технологии“, ОКС "магистър", професионално направление 1.3. Методика на
обучението по…“. Програмата се разработва съвместно със СУ, ЮЗУ и Тракийски
университет по проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: Модернизация в
партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”. Приема анотация
на програмата.
2. Разкрива нова съвместна образователна програма във Факултет по природни
науки „Химия за бъдещето“, ОКС "магистър", професионално направление 4.2.
Химически науки (на английски и на български език). Програмата се разработва
съвместно със СУ и ПУ по проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А:
Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”.
Приема анотацията на програмата.
3. Разкрива нова съвместна образователна програма във Факултет по технически
науки „Интелигентни устройства за дома, офиса и медицината”, ОКС „магистър“,
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
Програмата се разработва съвместно с ТУ-Вн по проект № BG05M2OP001-2.016-0028,
„Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически
университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“, гр. Бургас“. Приема анотация на програмата.
4. Разкрива нова съвместна образователна програма във Факултет по технически
науки „Зелени технологии”, ОКС „бакалавър“, професионално направление 5.10
„Химични технологии”. Програмата се разработва съвместно с ХТМУ по проект
BG05M2OP 001-2.016-0013 "Модернизация, дигитализация и интернационализация на
обучението в Химико-технологичен и металургичен университет". Приема анотация на
програмата.
5. Приема актуализирана учебна документация – учебен план и квалификационна
характеристика, за специалност "Балнео, СПА и Уелнес мениджмънт", професионално
направление 7.4. „Обществено здраве“, ОКС "магистър", редовна и задочна форма,
продължителност на обучение 2 години. Програмата е предназначена за завършили
висше образование в професионални направления 7.1. „Медицина“, 7.3. “Фармация“,
7.5. „Здравни грижи“ и 7.6. „Спорт“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт.
6. Приема еднократна промяна, както следва:
- В учебния план за специалност Индустриален мениджмънт, редовно обучение
– дисциплината „Философия“ с хорариум 30 ч. лекции, 15 ч. упр. се мести еднократно
от I-ви във II-ри семестър без промяна на хорариума.
- В учебния план за специалност Индустриален мениджмънт, задочно обучение
– дисциплината „Философия“ с хорариум 15 ч. лекции, 8 ч. упр. се мести еднократно от
I-ви във II-ри семестър без промяна на хорариума.
- В учебния план за специалност Маркетинг, задочно обучение – дисциплината
„Философия“ с хорариум 15 ч. лекции, 8 ч. упр. се мести еднократно от I-ви във II-ри
семестър без промяна на хорариума.
- В учебния план за специалност Стопанско управление, задочно обучение –
дисциплината „Философия“ с хорариум 15 ч. лекции, 8 ч. упр. се мести еднократно от Iви във II-ри семестър без промяна на хорариума.
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- В учебния план за специалност Социална педагогика, редовно обучение –
Списък 2 - избираемата дисциплина „Философия в търсене на човека“ с хорариум 15 ч.
лекции се мести еднократно от I-ви във II-ри семестър без промяна на хорариума.
- В учебния план за специалност Социална педагогика, задочно обучение –
Списък 2 – избираемата дисциплина „Философия в търсене на човека“ с хорариум 8 ч.
лекции се мести еднократно от I-ви във II-ри семестър без промяна на хорариума.
- В учебния план за специалност История и философия, редовно обучение –
Списък 5 избираемата дисциплина „Техники на логическата манипулация в публичния
дискурс“ с хорариум 30 ч. лекции и 15 ч. упр. се мести еднократно от V-ти в VI-ти
семестър без промяна на хорариума.
- В учебния план за специалност Български език и история, редовно обучение –
дисциплината „Философия“ с хорариум 30 ч. лекции и 15 ч. упр. се мести еднократно
от I-ви във II-ри семестър без промяна на хорариума.
- В учебния план за специалност История и философия, редовно обучение –
дисциплината „Въведение във философия“ с хорариум 30 ч. лекции и 30 ч. упр. се
мести еднократно от I-ви във II-ри семестър без промяна на хорариума.
7. Утвърждава график за провеждане на кандидатстудентските изпити за
академичната 2022/2023 г.
8. Приема план-сметки на магистърски програми, платена форма, с начало месец
октомври 2021 г.
9. Признава магистърска степен по специалност „Международен бизнес
мениджмънт“, придобитата от Цветан Петров Маринов с диплома от 20.11.2020 г. на
Университет Роухамптън, Лондон, Великобритания.
10. Приема Доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал
по изпълнение на препоръките за следакредиатационно наблюдение и контрол (САНК),
формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки от 30.11.2018
година при програмната акредитация на професионално направление 5.10. Химични
технологии в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, за образователноквалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“, редовна и задочна форма на
обучение, в рамките на тригодишния следакредитационен период.
11. Приема Доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал за
изпълнение на препоръките за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК), при
програмната акредитация на професионално направление 5.13. „Общо инженерство“,
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” –
Бургас, в рамките на четиригодишния следакредитационен период.
12. Приема Доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал
по програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Рехабилитатор”,
професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт в Медицински колеж на Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ за ОКС „професионален бакалавър“, редовна форма на обучение.
13. Обявява конкурс за заемане академичната длъжност „професор“ в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.
Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“, със срок два месеца от обнародването му в Държавен
вестник.
14. Избира Мюхтебер Мустафа Мюмюн на академичната длъжност „асистент“
по научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език) в Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, за нуждите на катедра „Чужди езици“.
15. Преименува катедра „Хирургия, акушерство и гинекология, нервни болести,
психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, УНГ болести“ в катедра „Хирургия,
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акушерство и гинекология, нервни болести, физиотерапия и рехабилитация, УНГ
болести“.
16. 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 до 69 (шестдесет и девет) лв. за последното тримесечие на 2021
г., диференцирано при спазване на следните условия:
1) Ваучери да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов
договор, към 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.
4) Размерът на ваучера да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец
от тримесечието 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 и отпуск за временна нетрудоспособност.
5) Получените ваучери за храна да се начислят за месец декември 2021 г.
17. 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 януари да се раздадат
ваучери за храна в размер от 30,00 (тридесет) лв., за всяко дете на възраст до десет
години, вкл. и навършващите през 2021 г., при следните условия:
1) Ваучери да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов
договор съответно към 01.12.2021 г. и не са в неплатен отпуск.
2) Лицата, които са назначени на непълен щат и наетите по чл. 68, ал.(1) т.2 от
КТ до завършване на определена работа, не се ползуват с правата по т.1.
3) Лицата в отпуск при временна нетрудоспособност 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 януари на 2022 г.
18. За сметка на предоставените от Министерството на образованието и науката
/МОН/ средства, в изпълнение на ПМС 370 от 04.11.2021 г. за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджета на МОН за подпомагане бюджетите на
държавните висши училища за 2021 г. за допълващи и компенсиращи мерки във връзка
с COVID 19, да се изплати еднократно възнаграждение към работната заплата за месец
декември 2021 г. на всяко лице от персонала в размер на 9% от основното му трудово
възнаграждение за всеки от месеците октомври, ноември и декември 2021 г., при
следните условия:
1) Еднократното възнаграждение да се изплати само на лицата, които са
назначени на трудов договор към 16.12.2021 г. и не са в неплатен отпуск.
2) Лицата, които са назначени на работа за сметка на средства от проекти и
национални програми, не се ползуват с правата по т.1.
3) Лицата в отпуск при временна нетрудоспособност (без отработен ден през м.
12.), в отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, или за отглеждане на дете до
2 год. възраст (чл.162, 163, и 164 от КТ) не се ползуват с правата по т.1.
4) За „основно трудово възнаграждение” да се зачита и възнаграждението за
платен годишен отпуск и отпуск за временна нетрудоспособност през първите три дни.
5) Еднократните възнаграждения да се начислят в работните заплати за месец
декември 2021 г.
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