РЕШЕНИЯ
на Академичния съвет от проведеното заседание на 20.04.2022 г.
(Протокол № 41)
1. Приема Доклад-самооценка и съпътстващата го документация за акредитация
на докторска програма „Социална педагогика“ в област на висшето образование 1.
Педагогически науки, ПН 1.2. Педагогика, в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
2. Приема актуализиран Правилник за устройството и дейността на Департамент
за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
3. Приема плана за Бюджета на Университет „Проф. д-р А. Златаров“ за 2022 г.,
съгласно приложение 1 - Макет за месечно разпределение на бюджета на Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Бургас, за 2022 г.
4. Приема квоти за академични длъжности по основни звена за 2022 г., както
следва:
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5. Разпределя субсидията за присъщата на университета НИХТД за 2022 г. в
размер на 186 672 лв., както следва:
- за проекти, свързани с НИХТД на университета – 120 000 лв.;
- към фонд „Общоуниверситетски научни грантове“, т.е. проекти за подготовка за
участие в международни научни програми – 45 000 лв.;
- към фонд „Научна инфраструктура“ – 14 000 лв.;
- към фонд „Текущо финансиране и подпомагане“ – 5 000 лв.;
- за издаване на учебници и научни трудове – 0 лв;
- средства за хонорар на рецензенти на нови проекти – 2 672 лв.
Сумата за проекти по линия на НИХТД за 2022 г. се разпределя по основни звена,
както следва:
- ФТН и ТК – 35 000 лв.;
- ФПН и ЦНИЛ – 35 000 лв.;
- ФОН, КТ и ДЕО – 35 000 лв.;
- ФОЗЗГ, МФ и МК – 35 000 лв.
6. Приема резултатите от конкурса „Общоуниверситетски научни грантове - 2022
г.“, както следва:
1) Проектно предложение Вх. № НИ-01-13-21/28.03.2022г. „Използване на
нанотехнологии при получаване на керамични материали с включени графенови и
карбонатни наноструктури“ с ръководител доц. д-р Адриана Георгиева, финансиране с
20 000 лв. за първа година.
2) Проектно предложение Вх. № НИ-01-13-22/28.03.2022г. „Синтез,
охарактеризиране структурата и свойствата на Ti-, Zr- и Hf-халкогенити и
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халкогенати“ с ръководител доц. д-р Веляна Георгиева, финансиране с 20 000 лв. за
първа година.
7. Приема цена за Опис-документи за записване на новоприети студенти в
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за учебната 2022/2023 г. в размер на 10,00
(десет) лв.
8. Приема актуализирана Методика за изчисляване на такси за обучение и
допълнителни административни услуги, предлагани от Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“.
9. 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
90 (деветдесет) 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 31.03.2022г., 30.06.2022г., 30.09.2022г. и 31.12.2022г. 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 и в отпуск при временна неработоспособност.
5) Получените ваучери за храна да се начислят съответно за месеците април, юли,
октомври и декември 2022 г.
10. По случай Великденските празници, част от предвидените във фонд „СБКО”перо „Поевтиняване на храната“ средства да се изразходват за поевтиняване на храната
чрез използване на ваучери на стойност 30 (тридесет) лв. за м. април при спазване на
следните условия:
1) Ваучери да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов
договор към 01.04.2022 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 месец април,
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
временна неработоспособност.
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