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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.05.2019 г. 

(Протокол № 60) 

 

1. Приема учебна документация, постъпила от Факултета по обществени науки, 

Факултета по технически науки и Техническия колеж. Всички актуализации (с изключение 

на № 7 и № 8 от списъка) влизат в сила от новата 2019/2020 учебна година и се отнасят за 

випуска с начало на обучение 2019/2020 г.: 

1) Актуализиран учебен план на специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, ПН 1.2. Педагогика, редовна и задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“. 

2) Актуализиран учебен план на специалност „Предучилищна педагогика и чужд 

език“, ПН 1.2. Педагогика, редовна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“. 

3) Актуализиран учебен план на специалност „Начална училищна педагогика и 

чужд език“, ПН 1.2. Педагогика, редовна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“. 

4) Актуализиран учебен план на специалност „Социална педагогика“, ПН 1.2. 

Педагогика, редовна и задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“.  

5) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Алтернативни педагогически технологии в детската градина и началното 

училище“ , ПН 1.2. Педагогика, ОКС „Магистър“ след ОКС „Бакалавър“ от ПН 1.2. 

Педагогика, 2 семестъра, редовна форма на обучение. 

6) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Съвременни аспекти на 

образованието в детската градина и началното училище“, ПН 1.2. Педагогика, (ОКС 

„Магистър“ след ОКС „Бакалавър“ от ПН 1.2. Педагогика), три семестъра, задочна форма 

на обучение. 

7) Актуализиран учебен план на специалност „История и психология“, ПН 1.3. 

Педагогика на обучението по…, ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение, випуск 

2017/2018 г. Актуализацията влиза в сила от новата учебна година и се отнася за випуска с 

начало на обучение 2017/2018 г.  

8) Актуализиран учебен план на специалност „История и психология“, ПН 1.3. 

Педагогика на обучението по…, ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение, випуск 

2018/2019 г. Актуализацията влиза в сила от новата учебна година и се отнася за випуска с 

начало на обучение 2018/2019 г. 

9) Актуализиран учебен план  на специалност „Българска филология“, ПН 2.1. 

Филология, редовна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“. 

10) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика с промяна на 

наименованието на магистърска програма както следва: „Езикът и литературата – 

културологични проекции“, ПН 2.1. Филология, 2 семестъра, редовна форма на обучение, 

ОКС „Магистър“. 
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11) Актуализиран учебен план на специалност „Стопанско управление“, ПН 3.7. 

Администрация и управление, редовна и задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“. 

12) Актуализиран учебен план на специалност „Индустриален мениджмънт“, ПН 

5.13. Общо инженерство, редовна и задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“. 

13) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Управление на 

операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки“, ПН 

5.13 Общо инженерство, редовна и задочна форма на обучение, ОКС „Магистър“. 

14) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Инженерен дизайн“, ПН 

5.13. Общо инженерство, редовна и задочна форма на обучение, ОКС „Магистър“. 

15) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Софтуерни  технологии“, 

ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника, ОКС „Магистър“, тесен профил, редовна 

и задочна форма на обучение; 

16) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Компютърни системи и 

технологии“, ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника, широк профил, редовна и 

задочна форма на обучение, ОКС „Магистър“; 

17) Актуализирана квалификационна характеристика  на специалност 

„Биотехнологии”, ПН 5.11 Биотехнологии,  ОКС „Бакалавър” 

18) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Техника и технологии в 

транспорта”, ПН 5.5,  широк профил, задочна форма на обучение; 

19) Нов учебен план и квалификационна характеристика на специалност Ремонт и 

експлоатация на автотранспортна техника, ПН 5.1. Машинно инженерство, ОКС 

„Професионален бакалавър“, редовна форма на обучение. 

2. Разкрива нова магистърска програма във ФОН „Иновативни подходи в обучението 

по философия в средното училище“, ПН 1.3 Педагогика на обучението по…, ОКС 

„магистър“, тесен и широк профил, редовна и задочна форма на обучение, с начало 

учебната 2019/2020 г. Приема анотация на специалността. 

3. Разкрива нова магистърска програма във ФТН „Иновативни технологии за 

здравословни храни”, ПН 5.10 Биотехнологии, ОКС „магистър“, тесен и широк профил, 

редовна и задочна форма на обучение, с начало учебната 2019/2020 г. Приема анотация на 

специалността; 

4. Дава ход на подготовката за разкриването на нова специалност във ФОЗЗГ 

„Трудова медицина“ към ПН 7.4 „Обществено здраве“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“. Приема анотации на специалността.  

5. Дава ход на подготовката за разкриване на нова специалност в МК „Медицинска 

козметика“, ПН 7.5 „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“. Приема анотация 

на специалността  

6. Приема анотации за нови специалности във ФОН, ФОЗЗГ и МК. 
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7. Приема Правилник за прием на студенти в специалност „Медицина“ в Универси-

тет „Проф. д-р А. Златаров“ за учебната 2019/2020 г.  

8. Приема справочник на кандидат-студента по „Медицина“ за учебната 2019/2020 г. 

9. Утвърждава годишна такса от 1100 лв. за държавно субсидирано обучение по 

специалност „Медицина“ за учебната 2019/2020 г. 

10. Приема размерът на кандидатстудентските такси за прием в специалност „Меди-

цина“ за учебната 2019/2020 г. да бъде съответно:  

- за изпита по биология – 70 лв. 

- за изпита по химия – 70 лв. 

11. Приема цената на Справочник на кандидат-студента по специалност „Медицина“ 

да бъде 10 лв. 

12. Приема съотношението в приема по специалност „Медицина“ по категории 

„мъже“ и „жени“ да бъде 1:1. 

13. Приема  разпределението на приема на студенти за учебната 2019/2020 година по 

специалности, форми на обучение и ОКС, съобразно приложена таблица. 

14. Утвърждава размера на таксите за студенти, приети за обучение срещу заплаща-

не, вкл. и за обучение по втора специалност, за придобиване на ОКС „професионален 

бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ за учебната 2019/2020 година, съобразно приложена 

таблица. Таксите се отнасят за всички курсове на обучение. 

15. Признава резултатите от професионални състезания и конференции като бало-

образуващи оценки при кандидатстване за прием в специалности от ФТН и ФПН към 

Университет „Проф. д-р А. Златаров“ - Бургас, както следва: 

1) Признава се оценка „отличен 6“ на наградените с грамоти за екологичен принос 

и за отлично представяне на научната конференция “Да мислим екологично за бъдещето“. 

Оценката се признава за балообразуваща при кандидатстване в специалностите във ФПН – 

Екология и опазване на околната среда, Екология и екологичен мениджмънт, редовна и 

задочна форма, за учебната 2019/2020 г.. 

2) Признава се оценка „Отличен 6“ на получилите сертификат за участие в профе-

сионално състезание Хакатон 2019. Оценката се признава за балообразуваща при канди-

датстване в специалностите във ФТН – „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуер-

но инженерство“, редовна и задочна форма, за уч.2019/2020 г.. 

3) Признават се оценките от професионалните състезания, проведени в ПГЕЕ –

Бургас и в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника за балообра-

зуващи при кандидатстване в специалностите във ФТН – Органични химични технологии, 

Неорганични химични технологии, Химично инженерство, Биотехнологии, Хранителни 

биотехнологии, Технология на материалите и мениджмънт, Инженерни материали, 

Електроника, Електроника и автоматизация на ВЕИ, Техника и технологии в транспорта, 
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Индустриален мениджмънт (ФОН) редовна и задочна форма; както и за Компютърни 

системи и технологии, Софтуерно инженерство – задочна форма, за уч. 2019/2020 г. 

4) Оценките са със статут на конкурсен изпит. 

5) С тези оценки кандидатите участват в класирането по реда, установен в Универ-

ситета, съобразно приложените списъци с имената на кандидат-студентите, техните резул-

тати и заявени желания. 

16. Признава завършено висше образование в образователната и научна степен 

„Доктор по медицина“ в специалност „Вътрешни болести - Нефрология“ на Елена Кири-

лова Кирилова с цел хабилитация в Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас.  

17. Приема промени в чл.10 (3) на раздел ІІІ. Такси за обучение на студенти, 

изучаващи допълнителна специалност или дисциплина от Методика за изчисляване на 

такси за обучение и допълнителни административни услуги,  редлагани от Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“, както следва: 

Стар текст: (3) Размерът на таксата по ал.1 се изчислява въз основа на сумата от 

диференцирания норматив на професионалното направление от допълнителната специал-

ност за един студент и таксата за обучение, приети от Министерски съвет. 

Нов текст: (3) Размерът на таксата по ал.1 се утвърждава от Академичния съвет 

ежегодно.  

18. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за академичната длъжност 

„доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматизация, научна специалност Електронизация 

(Автoмaтизация на проeктирането в електрониката) в състав:  

Външни членове 

1) Проф. д-р Стефка Иванова Неделчева – ТУ, София 

2) Проф. д-р  Марин Симеонов Маринов – НВУ „Васил Левски“ 

3) Проф. дссн Никола Вичев Колев – РУ  „Ангел Кънчев“ 

4) Доц. д-р Живо Божидаров Петров – НВУ „Васил Левски“ 

5) Доц. д-р Красимира Стефанова Щерева – РУ  „Ангел Кънчев“ 

Вътрешни членове 

1) Сотир Николов Сотиров – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 

2) Анатолий Трифонов Александров – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас 

Резервни членове 

1) Проф. д-р Борислав Йорданов Беджев – ШУ „Епископ Константин 

2) Проф. д-р Николай Петров Михайлов – РУ „Ангел Кънчев“ 

 


