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Р Е Ш Е Н И Я 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.09.2021 г. 

(Протокол № 30) 
 

1. Приема да бъде направена еднократна промяна в учебните планове на 
специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка“ за учебната 2021/2022 г., както 
следва: 

Дисциплината „Психиатрия” преминава от пети в шести семестър, а 
дисциплината „Кожни и венерически болести“ от шести в пети семестър. 

2. Утвърждава учебно-практически бази за провеждане на практическо обуче-
ние през учебната 2021/2022 г. за студентите от специалностите „Медицинска сестра“, 
„Акушерка“ и „Лекарски асистент“, ОКС „бакалавър“, съгласно приложени списъци. 

3. Приема актуализирана Наредба за определяне на учебната заетост на 
академичния състав за учебната 2021-2022 година. Актуализацията се изразява в 
корекция на текста на параграф 11 от Допълнителните разпоредби, както следва: 

Заплащането на аудиторните часове, изнесени пред чуждестранни студенти  
на чужд език, е с коефициент 2, съгласно т. 14 на база на отчет за броя на взетите 
часове. 

4. Приема облекчени условия за заплащане на таксите на чуждестранни 
студенти платено обучение от Казахстан за зимния семестър на учебната 2021/2022 г., 
както следва: 

- За група от 5 студента да се направи намаление от цената за семестриална 
такса от 5 % за всеки студент; 

- За група от 10 студента да се направи намаление от цената за семестриална 
такса от 10 % за всеки студент; 

- За група над 14 студента да се направи намаление от цената за семестриална 
такса от 15 % за всеки студент; 

Намаляването на таксите за обучение важи за случаите, в които групата 
студенти се обучават по една специалност, в група с едни и същи предмети. 

5. Приема цена на пакет от кандидатстудентски документи за кандидатстване в 
Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас,  в размер на 5,00 (пет) лв. 

6. Приема доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал за 
изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 
26.07.2018 г. (протокол № 14) с получена оценка 8.84 при институционалната 
акредитация на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

7. Приема доклад с приложен към него доказателствен материал за прилагане на 
вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на 
академичния състав в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в рамките на 
тригодишния следакредитационен период. 

8. Обявява 2 броя конкурси за заемане 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“ и допълнителна квалификация Магистър по 
„Управление на здравните грижи“, със срок два месеца след обнародването му в 
Държавен вестник. 

9. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
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Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория“, със срок два месеца след 
обнародването му в Държавен вестник.  

10. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина, Научна специалност „Офталмология“, със срок два месеца след 
обнародването му в Държавен вестник. 

11. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина, научна специалност „Епидемиология“, със срок два месеца от 
публикуването на обявата на сайта на университета. 

12. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в 
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. 
Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Моделиране и дизайн 
на софтуерни системи”,  със срок два месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 

13. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.2. Химически науки, научна специалност Екология и опазване на 
околната среда (Йонообменни и биоелектрохимични методи за пречистване на води), 
със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

14. Обявява 3 броя конкурси за заемане на 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 датата на публикуване на обявата на сайта на университета. 

15. Приема промени в бюджета на университета за 2021 г., както следва: 
1) Увеличава § 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ с 6 400 лв. 
2) Увеличава § 29-10 „Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит“ с 

200 лв. 
3) Намалява  § 10-00 „Издръжка“ с  6 600 лв. 

16. Приема План на дейности за осигуряване на равнопоставеност на половете в 
университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас (за периода 2021-2027 г.). 

17. Приема предложението Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, да 
стане член на Алианс „Българско Черноморие“. 

18. Избира Десислава Христова Стойнова на 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). 

 


