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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 22.07.2021 г. 

(Протокол № 29) 

 

1. Приема нова учебна документация, както следва: 

1) Квалификационна характеристика и учебен план за нова магистърска 

програма „Балнео, СПА и Уелнес мениджмънт“ в ПН 7.4. Обществено здраве, ОКС 

„магистър“, с продължителност на обучение 3 семестъра, редовна и задочна форма, за 

завършили ПН 7.4. Обучението по програмата стартира от учебната 2021/2022 г. 
2) Квалификационна характеристика и учебен план за нова магистърска програма 

„Балнео, СПА и Уелнес мениджмънт“ в ПН 7.4. Обществено здраве, ОКС „магистър“, с 

продължителност на обучение 4 семестъра, редовна и задочна форма, за завършили други 

професионални направления. Обучението по програмата стартира от учебната 2021/2022г. 

3) Квалификационна характеристика и учебен план, необходими за първа 

програмна акредитация на докторската програма „Елементи и устройства на 

автоматиката и изчислителната техника“, област на висше образование 5. Технически 

науки, професио-нално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика. 

Обучението ще стартира след положителна програмна акредитация. 
2. Приема решение за разкриване на нови специалности от регулираните професии 

„Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър“, ПН 7.4., и „Управление на здравните грижи“, ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“, ПН 7.4. Приема анотациите на специалностите. 

Обучението по специалностите ще стартира след положителна програмна акредитация. 

3. Приема решение за разкриване на нова докторска програма „Социална 

медицина и организация на здравеопазването“ в ПН 7.4. Приема нейната анотация. 

Обучението по програмата ще стартира след положителна програмна акредитация. 

4. Приема актуализирана Наредба за определяне на учебната заетост на 

академичния състав за учебната 2021–2022 година. Актуализацията се изразява в 

корекция на текста на т. 11 от наредбата, касаеща определянето на платените 

наднормени часове. Въвежда се нов текст с т. 11.1 и т. 11.2: 

11.1. До 200 часа за натоварване, което се образува само от ОКС „професи-

онален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ след завършено средно образование; 

11.2. До 450 часа за натоварване, което се образува от ОКС „професионален 

бакалавър“ и „бакалавър“, и ОКС „магистър“ в държавно-субсидирана и смесена 

форма на обучение. 

5. Обявява конкурси за прием на докторанти по плана за учебната 2021/– 2022 г. 

6. Приема Доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал за 

изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по 

педагогически науки и социални дейности от 03.07.2018 г. при програмната 

акредитация на професионално направление 1.2. Педагогика в Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“, гр. Бургас, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, редовна и задочна 

форма на обучение, в рамките на тригодишния следакредитационен период. 

7. Приема Доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал за 

оценяване на проект за програмна акредитация на докторска програма „Елементи и 

устройства на автоматиката и изчислителната техника“ в област на висше образование 

5. Технически науки по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника 

и автоматика в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. 
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8. Приема Доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал за 

изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по 

технически науки от 21.07.2017 г. при програмната акредитация на професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за ОКС „професионален 

бакалавър”, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, редовно и задочно обучение, в 

рамките на четиригодишния следакредитационен период. 

9. Приема Доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал за 

изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по 

технически науки от 29.06.2018 г. при програмната акредитация на професионално 

направление 5.11. Биотехнологии за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, редовно 

обучение, в рамките на в рамките на тригодишния следакредитационен период. 

10. Разкрива нова катедра „Психология и психиатрия“ в структурата на 

Факултета по медицина. 

11. Приема актуализирана организационна структура на Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“ 

12. Приема актуализирана Система за конкурсно-проектно финансиране на 

научна и художественотворческа дейност. 

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

на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История 

и археология, научна специалност „Нова и най-нова история“, със срок един месец от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

14. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.10. 

Биохимия, със срок два месеца след обнародването му в Държавен вестник. 

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

област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10 

Химични технологии, научна специалност 01.05.06. Химия на високомолекулните 

съединения, със срок два месеца след обнародването му в Държавен вестник. 

16. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "асистент" в област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство, специалност „Основи на инженерното проектиране“, със срок един 

месец от публикуването на обявата на сайта на университета. 

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

висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5 Транспорт, 

корабоплаване и авиация, научна специалност 02.01.49. Автомобили, трактори и кари, 

със срок един месец от публикуването на обявата на сайта на университета. 

Кандидатите да са придобили магистърска степен в направление 5.5 Транспорт, 

корабоплаване и авиация или 5.1. Машинно инженерство. 

18. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "асистент" в област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство, специалност „Металорежещи машини, системи и технологии на 

машиностроенето”, със срок един месец от публикуването на обявата на сайта на уни-

верситета. Кандидатите да са придобили магистърска степен в направление 5.1. 

Машинно инженерство или 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация. 
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19. Обявява 6 броя конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент“ 

към катедра „Вътрешни болести, фармакология, педиатрия, социална медицина, меди-

цина на бедствените ситуации, компютърни технологии и латински език“ в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Меди-

цина, по научна специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на МФ, със срок два 

месеца от публикуването на обявата на сайта на университета. 
20. Обявява 3 броя конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент“ към 

катедра „Хирургия, акушерство и гинекология, нервни болести, психиатрия, физи-отерапия и 

рехабилитация, УНГ болести“ в област на висше образование 7. Здравеопаз-ване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Обща и оперативна 

хирургия“, със срок два месеца от публикуването на обявата на сайта на университета. 

21. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област 

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

Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“, със срок един месец от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

22. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област 

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

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

месец от публикуването на обявата на сайта на университета. 

23. Обявява 2 броя конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в 

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

7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести”, със срок един месец от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

24. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област 

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

Медицина, научна специалност „Детски болести“, със срок един месец от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

25. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в об-ласт 

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

Медицина, научна специалност „Физиология“, със срок един месец от публикуването 

на обявата на сайта на университета. 

26. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в об-ласт 

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

Медицина, научна специалност „Патофизиология“, със срок един месец от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

27. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в об-ласт 

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

Медицина, научна специалност „Обща медицина“, със срок един месец от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

28. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в об-ласт 

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

Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“, със срок един месец от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 
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29. Обявява 2 броя конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направ-ление 7.5. 

Здравни грижи за нуждите на обучението в специалност „Медицинска сестра“. 

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на конкурса и Наредба за ЕДИ за при-

добиване на висше образование по специалност „медицинска сестра” и „акушерка” за ОКС 

„бакалавър”, чл. 7а (3) - базисно образование по специалност „Медицинска сестра” и ОКС 

„магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи”, със срок един месец от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 
30. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни 

грижи за нуждите на обучението в специалност „Акушерка“. Кандидатите трябва да 

отговарят на изискванията на §11, чл. 14 (3) от ПМС № 257/01.11.2010г. (ДВ, бр. 88 от 9 

ноември 2010 г.) за изменение и допълнение на Наредбата за ЕДИ за придо-биване на 

висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за ОКС 

„бакалавър“, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2005 г., със срок 

един месец от публикуването на обявата на сайта на университета. 

31. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен aсистент” в 

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

7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“, със срок два месеца след 

обнародването му в Държавен вестник. 

32. Обявява 3 броя конкурси за заемане академичната длъжност  „асистент“ в 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 

Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език), със срок 

един месец от публикуването на обявата на сайта на университета. 

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

висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 

Филология, научна специалност 05.04.18. Славянски езици (Съвременен руски език), 

със срок един месец от публикуването на обявата на сайта на университета.  

34. Приема квоти за академични длъжности по основни звена в университета за  

2021 г., както следва: 
 

Звено Професор Доцент Гл. асистент Асистент Преподавател Фелдшер 

ФОН - 3 - 2 - - 

ФТН - 1 2 1 - - 

ФПН - 1 - - - - 

ФОЗЗГ 5 9 1 2 - 2 

ФМ 1 - - - - - 

       

КТ - - - - - - 

МК - - - - - - 

Общо 6 14 3 5 - 2 

 

35. Приема промени в бюджета на университета за 2021 г., както следва: 

1) Увеличава § 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ с 3 200 лв. 

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

с 200 лв. 

3) Намалява § 10-00 „Издръжка“ с  3 400 лв. 
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36. Утвърждава актуализиран състав на редакционната колегия на Годишника на 

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

Гл. редактор: доц. д-р Светлана Желева 

Съредактори: доц. д-р Пенка Пеева 

          проф. дпн Маргарита Терзиева 

          доц. д-р Лилия Станева 

            ас. Иван Соколов 

37. Приема актуализиран състав на Комисията по етика, както следва: 

Председател: доц. д-р Любка Атанасова – ФТН  

Членове: проф. д-р Нина Султанова – ФПН 

доц. д-р Николай Атанасов – ФОН 

доц. д-р Диляна Звездова – МК 

доц. д-р Валентин Ирмов – ФОЗЗГ 

гл. ас д-р Веселина Мерхар - МФ 

гл. ас. д-р Иван Иванов – ТК 

гл. ас. д-р Диана Инджелиева – КТ 

Тихомир Стайков – администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


