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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 21.01.2021 г. 

(Протокол № 22) 

 

1. Приема актуализиран учебен план (редовна и задочна форма на обучение) и 

квалификационна характеристика на докторска програма „Организация и управление 

на производството (индустрията), професионално направление 3.7. Администрация и 

управление. 

2. Приема актуализиран учебен план на специалност „Рехабилитатор“, ОКС 

„професионален бакалавър“, професионално направление 7.5. Здравни грижи. 

3. Приема Правилник за прием на студенти в специалности с ОКС 

„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след висше образо-

вание“ в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ за учебната 2021/2022 г.  

4. Приема Кандидатстудентски справочник за прием на студенти за учебната 

2021/2022 г. 

5. Приема Правилник за прием на студенти в ОКС „магистър“ след средно 

образование, специалност „Медицина“, в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ за 

учебната 2021/2022 г.  

6. Приема Справочник на кандидат-студента по специалност „Медицина“ за 

учебната 2021/2022 г.  

7. Приема цена за Кандидатстудентски справочник за прием на студенти в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за учебната 2021/22г. с пакет от кандидат-

студентски документи в размер на 10,00 (десет) лв.  

8. Приема цена за Справочник на кандидат-студента по специалност „Медици-

на“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за учебната 2021/22 г. в размер на 10,00 

(десет) лв.   

9. Приема Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките, формулирани в 

решението на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности при 

програмната акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ..., област на висше образование 1. Педагогически науки, за ОКС 

„бакалавър” по „Български език и история”, редовна форма на обучение, „История и 

психология“, редовна форма на обучение, „История и философия“, редовна форма на 

обучение и ОКС „магистър“ по „Иновации в обучението по история в средното 

училище”, тесен и широк профил, редовна и задочна форма на обучение в 

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. 

10. Приема Доклад за изпълнение на препоръките за следакредитационно 

наблюдение и контрол, направени от Постоянната комисия по здравеопазване и спорт 

при програмната акредитация на професионално направление 7.5. Здравни грижи, ОКС 

„професионален бакалавър”, специалност „Рехабилитатор“. 

11. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна 

специалност „Патоанатомия“, със срок два месеца от обнародването му в Държавен 

вестник. 

12. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за 

заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област на висше образование 

2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.Филология, научна специал-

ност 05.04.20. Германски езици (Английски език), със срок два месеца от обнарод-

ването му в Държавен вестник. 
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13. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за заемане на акаде-

мичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична 

химия и фармакогнозия“ (ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) в състав:  

Вътрешни членове  

1) Проф. Стефан Димитров Николов, дфн – Университет „Проф. д-р А. 

Златаров” - Бургас;  

2) Проф. Илко Николаев Гетов, дф – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - 

Бургас; 

3) Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф – Университет „Проф. д-р А. 

Златаров” - Бургас;  

4) Доц. Илия Желев Славов, дб – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - 

Бургас.  

Външни членове  

1) Доц. Димитрина Живкова Желева – Димитрова, дф – Медицински 

университет – София;  

2) Проф. Огнян Иванов Петров, дф – Софийски университет "Св. Климент 

Охридски";  

3) Доц. Евгени Евгениев Григоров, дм – Медицински университет "Проф. д-р 

Параскев Стоянов" - Варна, Зам.-министър по здравеопазването.  

Резервни членове  

1) Вътрешен член: Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм – Университет 

„Проф. д-р А. Златаров” - Бургас; Директор на Медицински колеж – Бургас;  

2) Външен член: Доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби – Медицински 

университет – София. 

14. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване н 

спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (ДВ, бр. 

105/11.12.2020 г.) в състав: 

Вътрешни членове 

1) Проф. Илко Николаев Гетов, дф – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - 

Бургас; Представител на България към Европейската агенция по лекарствата; 

2) Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм – Университет „Проф. д-р А. 

Златаров” - Бургас; Директор на Медицински колеж - Бургас; 

3) Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – Университет „Проф. д-р А. 

Златаров” – Бургас. 

Външни членове 

1) Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – пенсионер; 

2) Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дмн – пенсионер; 

3) Доц. Евгени Евгениев Григоров – дм, ФФ, Медицински университет "Проф.   

д-р Параскев Стоянов" - Варна; Зам.-министър по здравеопазването; 

4) Доц. Даниела Димитрова Грекова, дф, ФФ, – Медицински университет- 

Пловдив. 

Резервни членове 

1) Вътрешен член: Доц. Галина Янкова Терзиева, дм – Университет „Проф.   

д-р А. Златаров”-Бургас; 

2) Външен член: Доц. Христина Викторова Лебанова, дф – Медицински 

университет – Плевен. 
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15. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване н 

спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Фармако-

логия“ (ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) в състав: 

Вътрешни членове 

1) Проф. Христо Стоянов Бозов, дм – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - 

Бургас; 

2) Проф. Илия Димитров Попов, дм – Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – 

Бургас; 

3) Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм - Университет „Проф. д-р А. 

Златаров” - Бургас; Директор на Медицински колеж - Бургас; 

4) Доц. Калоян Добринов Георгиев, дфн – Университет „Проф. д-р А. 

Златаров”-Бургас. 

Външни членове 

1) Проф. Мила Василева Власковска, дмн – Медицински университет - София; 

2) Доц. Албена Тодорова Златарева, дм – Медицински университет "Проф. д-р 

Параскев Стоянов" - Варна; 

3) Доц. Делян Пенев Делев, дм – Медицински университет - Пловдив. 

Резервни членове 

1) Вътрешен член: Доц. Миглена Димитрова Георгиева-Шакола, дм – 

Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас; 

2) Външен член: Проф. Мариета Петрова Георгиева, дм – Медицински 

университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. 

16. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология 

на лекарствените форми и биофармация“ (ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) в състав: 

Вътрешни членове 

1) Проф. Стефан Димитров Николов, дфн – Университет „Проф. д-р А. 

Златаров” – Бургас; 

2) Проф. Илко Николаев Гетов, дф – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - 

Бургас; Представител на България към Европейската агенция по лекарствата; 

3) Доц. д-р Антоанета Грозева, дм – Университет „Проф. д-р А. Златаров” – 

Бургас; Директор на Медицински колеж - Бургас; 

4) Доц. Виктория Искрова Михайлова, дф – Университет „Проф. д-р А. 

Златаров”-Бургас. 

Външни членове 

1) Проф. Деница Богомилова Момекова, дф – Медицински университет - 

София; 

2) Проф. Бистра Димитрова Костова, дф – Медицински университет – София; 

3) Проф. Димитър Рачев Рачев, дф – пенсионер. 

Резервни членове 

1) Вътрешен член: Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф – Университет 

„Проф. д-р А. Златаров” - Бургас; 

2) Външен член: Доц. Евгени Евгениев Григоров – дм. ФФ, Медицински 

университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна; Зам.-министър по 

здравеопазването. 

17. Приема предложената актуализация на Правилник за определяне на работ-

ната заплата в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както следва: 
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1. Приема нови т. “г“ и т. “д“ към чл. 4 от Правилник за определяне на 

работната заплата в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както следва: 

т. „г. Началните размери на основната работна заплата за академичните 

длъжности от научно-преподавателския състав, считано от 01.01.2021г., са не по-

малко от: 

- Асистент-1300 лв. 

- Главен асистент-1400 лв. 

- Доцент-1500 лв. 

- Професор-1600 лв. 

Началните размери на основните работни заплати за длъжностите на 

нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност, считано 

от 01.01.2021г., са не по-малко от: 

- преподавател-1260 лв. 

- старши преподавател-1350 лв.“ 

т. „д. Началните основни работни заплати на неакадемичния състав на 

Университета се определят съобразно таблица- (Приложение № 2) “ 

2. Променя се чл. 33, т. 2 от Колективния трудов договор /КТД/, както следва:  

„ т. 2: За по-висока лична квалификация на лице с научна степен, свързана с 

изпълняваната работа, както следва: 

За срок от 01.01.2021г. до 28.02.2021г.: 

- за образователна и научна степен „доктор“- 200 лв. 

- за научна степен „доктор на науките“-500 лв. 

  За срок от 28.02.2021г. до 31.12.2021г.: 

- за образователна и научна степен „доктор“- 330 лв. 

- за научна степен „доктор на науките“-630 лв. 

 


