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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.06.2021 г. 

(Протокол № 27) 

 

 

1. Приема актуализирана и нова учебна документация по приложения списък. 

Документацията влиза в сила от учебната 2021/2022 г. за студентите с начало на 

обучение от 2021/2022 г. 

2. Приема предложение за разкриване на нова магистърска програма „Балнео, 

СПА и уелнес мениджмънт“ в професионално направление 7.4 Обществено здраве и 

анотация на специалността. 

3. Приема промяна на наименованието на дисциплината „Физическа подготовка 

и спорт“ във „Физическо възпитание и спорт“ и уеднаквяването му във всички учебни 

планове. 

4. Приема График на учебния процес през учебната 2021/2022 г. за ОКС 

„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, като изпитните 

сесии за студентите от ФОЗЗГ са както следва: 

1) Зимен семестър. Специалности от регулираните професии I-III курс: 

Изпитна сесия – 04.01.2022 г. - 30.01.2022 г. 

Поправителна сесия – 31.01.2022 г. - 06.02.2022 г. 

2) Летен семестър. Специалности от регулираните професии I-III курс: 

Изпитна сесия – 30.05.2022 г. - 30.06.2022 г. 

Поправителна сесия – 01.07.2022 г. - 07.07.2022 г. 

3) Държавни изпити са специалност „Медицинска сестра“ 

Първа сесия 01.07.2022 г. – 29.07.2022 г. 

5. Приема Наредба за определяне на учебната заетост на академичния състав за 

учебната 2021/2022 г., като към т. 11 се добави: Платени наднормени часове над 200 

часа се допуска да се изплащат само за ОКС „магистър“. 

6. Приема еднократна промяна в учебния план на специалност „Хранителни 

биотехнологии” за учебната 2021/2022 г., както следва: дисциплината „Технология на 

хлебопроизводството” преминава от шести в четвърти семестър, като часовете се 

запазват.  

7. Признава за целите, посочени в т.6, ал. 1 от Наредба за държавните 

изисквания за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища, придобитата от Олег Константинович Утешев ОКС 

„бакалавър“ по специалност „Мениджмънт“, предоставена с диплома АВБ № 0738361 

от 21.06.2006 г на МДУСС, Руска федерация.  

8. 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 хуманитарни науки и изкуства от 16.05.2018 г., 

при програмната акредитация на професионално направление 2.1. Филология в 

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



2 

 

„магистър“, редовна форма на обучение, в рамките на тригодишния 

следакредитационен период.  

9. Приема да бъде разкрита процедура по първа програмна акредитация на 

докторска програма „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната 

техника“ в област на висшето образование 5. Технически науки по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика. 

10. Приема Доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал 

за изпълнение на препоръките за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК), 

формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки от 

27.04.2018 г. при програмната акредитация на професионално направление 

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, за 

ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“, редовна и задочна форма 

на обучение в рамките на тригодишния следакредитационен период. 

11. Приема Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за 

предстояща програмна акредитация на професионално направление 7.1. Медицина в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. 

12. Приема актуализиран Правилник за учебната дейност.  

13. Приема актуализиран Правилник за обучение на студенти в ОКС 

„магистър“.  

14. Приема актуализирана Система за провеждане на изпитни процедури. 

15. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в 

област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност 02.20.07 Електронни 

преобразуватели (Преобразувателна техника) със срок два месеца след обнародването 

му в Държавен вестник. 

16. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицина, по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, със срок два 

месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

17. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицина, по научна специалност „Патофизиология“, със срок два месеца от 

публикуването му на сайта на университета. 

18. Избира Златина Георгиева Николова на академичната длъжност „асистент“ 

за нуждите на катедра „Чуждоезиково обучение“ в област на висшето образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 

05.04.20. Германски езици (Английски език). 

19. Закрива Департамента по чуждоезиково обучение към Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“- Бургас. 

20. Създава катедра „Чужди езици“ към структурното звено „Колеж по 

туризъм“. 

21. Преподавателският и академичен състав на ДЕО преминава към катедра 

„Чужди езици“.  

22. Одобрява съгласуваното с ръководителя на Лабораторията по математична 

химия проф. дхн Ованес Мекенян решение за авансово финансиране на общото 
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финансово състояние на университета с предвидените за тази цел средства за 2022 г., в 

размер до 200 000,00 (двеста хиляди) лева, през месеците юни и юли по 100 000 лева. 

23. Приема промени в бюджета на Университета за 2021 г., както следва: 

1) Увеличава § 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ с 4 700 лв. 

2) Увеличава § 29-10 „Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит“ с 

300 лв. 

3) Намалява  § 10-00 „Издръжка“ с  5 000 лв. 

24. Одобрява кандидатстването на университет "Проф. д-р Асен Златаров" по 

проект „Подобряване условията на труд в предприятията” към Фонд „Условия на труд” 

към Министерството на труда и социалната политика. 


