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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 20.05.2021 г. 

(Протокол № 26) 

 

 

1. Приема Годишния отчет на ръководството на Университет ”Проф. д-р Асен 

Златаров” - Бургас за периода юни 2020 - юни 2021 г. 

2. Променя се графикът на Първата сесия на държавните изпити за учебната 

2020/2021 г. за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“ както следва:  

Първа сесия на държавни изпити: 01.07.2021 - 30.07.2021 г. 

3. Променя се графикът на летния семестър, изпитната и поправителната сесия, 

държавният стаж и държавните изпити за учебната 2020/2021 г. за студентите от 

специалност „Рехабилитатор“ както следва:  

 1) Летен семестър: 15.02.2021 г. – 11.06.2021 г. 

 2) Изпитна сесия: 14.06.2021 г. – 02.07. 2021 г.  

 3) Поправителна сесия: 03.07.2021-09.07.2021 г. 

 4) Държавен стаж: до 11.06.2021 г. 

 5) Държавни изпити: 21.06.2021 г. – 09.07.2021 г. 

4. Променя се графикът на учебния процес за специалностите в Технически 

колеж както следва:  

 1) Редовна изпитна сесия: 31.05. – 20.06.2021 г. 

 2) Поправителна сесия: 21.06. – 27.06.2021 г. 

 3) Ликвидационна сесия: 01.09. – 08.09.2021 г. 

 4) Първа сесия на държавни изпити: 05.07. – 10.07.2021 г. 

 5) Втора сесия на държавни изпити: 09.09. – 17.09.2021 г. 

5. Във връзка с предстоящия кандидатстудентски прием:  

1) Приема разпределение на приема на студенти за учебната 2021/2022 г. по 

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

2) Преустановява временно приема, считано от учебната 2021/2022 г., по 

следните специалности: Екология и екологичен мениджмънт; Химия на козметичните 

и повърхностно активните вещества; Органични химични технологии; Неорганични 

химични технологии; Технология на неорганичните вещества; Компютърни 

технологии в пречистването на води; Електроника и автоматизация на възобновяеми 

енергийни източници; Компютърен индустриален дизайн. 

3) Преустановява приема по специалност Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия, считано от учебната 2021/2022 г. 

6. Утвърждава размера на таксите за обучение срещу заплащане, вкл. за обучение 

по втора специалност, на студенти в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ през 

учебната 2021/2022 г., съгласно приложената таблица. 



2 

 

7. Във връзка с предстоящия кандидатстудентски прием, съгласно чл. 26 от 

Правилника за приемане на студенти в ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС 

„бакалавър“ за учебната 2021-2022 г.: 

1) Признава се оценка „отличен 6“ на отличените с призово място или за 

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

Оценката се признава за балообразуваща при кандидатстване в специалността 

„Екология и опазване на околната среда“ във ФПН, редовна и задочна форма, за 

учебната 2021/2022 г. 

2) Оценката е със статут на конкурсен изпит „биология“. 

3) С тази оценка кандидатите участват в класирането по реда, установен в 

Университета, съобразно приложените списъци с имената на кандидат-студентите, 

техните резултати и заявени желания. 

8. Приема План-график на дейността на Центъра за дистанционно обучение за 

учебната 2020/2021 г. 

9. Приема Доклад с приложен към него доказателствен материал за изпълнение 

на препоръките за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК), формулирани в 

решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 25.03.2020 г., 

при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас, ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“, редовно и задочно обучение, в рамките на едногодишния 

следакредитационен период. 

10. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5. Математика (Висша математика), със срок един месец след 

публикуването му на сайта на университета. 

11. Избира д-р Любина Рачева Тодорова, дм на академичната длъжност „доцент“ 

в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 

7.1. Медицина, по научна специалност „Фармакология“ за нуждите на Медицински 

колеж.  

12. Избира гл. асистент мф Христо Георгиев Бургазлиев, дф на академичната 

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

професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на 

Медицински колеж.  

13. Избира д-р Мариана Славева Гоцева на академичната длъжност „главен 

асистент“ за нуждите на катедра „Чуждоезиково обучение“ в област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, 

научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език). 

14. Преименува катедра „Техника и технологии в транспорта“  към ФТН на 

катедра „Техника и технологии в транспорта и машиностроенето“. 
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15. Утвърждава номинации за членове на постоянните комисии (ПК) по области 

на висшето образование към НАОА, както следва: 

- ПК по педагогически науки и социални дейности - проф. д-р Румяна Папанчева 

- ПК по хуманитарни науки и изкуства – проф. д-р Неля Иванова 

- ПК по стопански науки и управление – проф. д-р Братой Копринаров  /заб. 

Директор колеж не попада в ограниченията на чл. 88а, ал 3 от ЗВО/ 

- ПК по природни науки, математика и информатика- доц. д-р Милен Пейчев 

Тодоров 

- ПК по технически науки – проф. д-р Севдалина Христова Турманова 

- ПК по здравеопазване и спорт – доц. д-р Владимир Гончев 

16. Дава съгласие за участие на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в проект 

„Изграждане на иновационен капацитет във висшето образование“ във връзка с 

проектна покана от Европейския институт по иновации и технологии към 

Европейската комисия. 

17. Приема решение за затваряне на студентски общежития Бл. 2 и Бл. 3 за 

периода 01.07.2021 г. - 01.09.2021 г. 

 


