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Р Е Ш Е Н И Я 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 21.10.2021 г. 

(Протокол № 31) 
 

1. Приема учебна документация, постъпила от Факултет по обществени науки, 
както следва:  

- актуализирани учебни планове за магистърска програма „Предучилищна и 
начална училищна педагогика“, ПН 1.2. Педагогика, редовна и задочна форма на 
обучение, ОКС „магистър“;  

- актуализирани учебни планове на магистърска програма „Управление на 
международния бизнес“, ПН.3.7. Администрация и управление, тесен и широк профил, 
редовна и задочна форма на обучение;  

- актуализирани учебни планове на магистърска програма „Финансов 
мениджмънт на предприятието“, ПН.3.7. Администрация и управление, тесен и широк 
профил, редовна и задочна форма на обучение;  

- актуализирани учебни планове на магистърска програма „Управление и 
развитие на човешките ресурси“, ПН.3.7. Администрация и управление, тесен и широк 
профил, редовна и задочна форма. Актуализираните учебни планове влизат в сила от 
учебната 2021/2022 г. за студентите с начало на обучение 2021/2022 г.  

2. Приема учебна документация, постъпила от Факултет по природни науки, 
както следва:  

- актуализирани учебни планове за магистърска програма „ИИТХХО“, ПН 4.2. 
Химически науки, тесен и широк профил, ОКС „магистър“, редовна форма на 
обучение; 

- учебни планове за магистърска програма „Екология и опазване на околната 
среда“, ПН 4.2. Химически науки, тесен и широк профил, ОКС „магистър“, задочна 
форма обучение.  

Актуализираните учебни планове влизат в сила от учебната 2021/2022 г. за 
студентите с начало на обучение 2021/2022 г. 

3. Приема учебна документация, постъпила от Факултет по технически науки, 
както следва:  

- актуализирани учебни планове и квалификационна характеристика за 
магистърска програма „Органични химични технологии – технология на нефта и газа“, 
ПН 5.10. Химични технологии, продължителност на обучение – 4 семестъра, 3 
семестъра, 2 семестъра; редовна и задочна форма на обучение.  

Актуализираните учебни планове влизат в сила от учебната 2021/2022 г. за 
студентите с начало на обучение 2021/2022 г.  

4. Приема учебна документация, постъпила от Факултет по обществено здраве и 
здравни грижи, както следва:  

- квалификационна характеристика за специалност „Управление на здравни 
грижи“ с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и 
преподавател по практика“ за ОКС „бакалавър“ в област на висшето образование 7. 
Здравеопазване, професионално направление 7.4. Обществено здраве;  

- квалификационна характеристика за специалност „Управление на здравни 
грижи“ с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и 
преподавател по практика“ за ОКС „магистър“ в област на висшето образование 7. 
Здравеопазване, професионално направление 7.4. Обществено здраве; 

 - нов учебен план за специалност Управление на здравни грижи, ОКС 
„бакалавър“ със срок на обучение 5 семестъра (2,5 уч г.) след придобита специалност 
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от професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „професионалeн бакалавър 
по…“ , съгл. Чл.3(4) от Наредбата за ЕДИ по специалността;  

- нов учебен план за специалност Управление на здравни грижи, ОКС 
„магистър” – 2 семестъра (1 уч. г.) след образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ по същата специалност или приравнените на нея, съгл. Чл.3(1) от 
Наредбата за ЕДИ по специалността;  

- нов учебен план за специалност Управление на здравни грижи, ОКС 
„магистър” – 3 семестъра (1,5 уч. г.) след придобита специалност от професионално 
направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 
от специалности „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“, „Акушерка“, съгл. Чл.3(2) 
от Наредбата за ЕДИ по специалността;  

- нов учебен план за специалност Управление на здравни грижи, ОКС 
„магистър” – 3 семестъра (1,5 уч. г.) след придобита специалност от професионално 
направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен 
„професионален бакалавър по ...“ и от специалностите „Социални дейности“, 
„Социална педагогика“, „Социален мениджмънт“, „Здравен мениджмънт“ на 
образователно-квалификационна степен "бакалавър" съгл. Чл.3(3) от Наредбата за ЕДИ 
по специалността;  

- актуализиран учебен план на специалност „Акушерка“, ПН 7.5. Здравни 
грижи, ОКС „бакалавър“, редовна форма;  

- актуализиран учебен план на специалност „Медицинска сестра“, ПН 7.5. 
Здравни грижи, ОКС „бакалавър“, редовна форма.  

Актуализираните учебни планове влизат в сила от учебната 2021/2022 г. за 
студентите с начало на обучение 2021/2022 г.  

5. Приема допълнение към процедурата по чл. 44 от Правилника за учебната 
дейност. Допълнението уточнява, че студентите подават в Учебно-информационен 
център заявление за предсрочно завършване на обучението си след предварително 
съгласуване и одобрение от ръководителя на катедрата. За предсрочно завършване се 
изисква успех „много добър (5.00)“.  

6. Приема актуализиран текст на чл. 44 от ПУД, като включва текста от т. 5. и 
коригира несъответствието с текста на чл. 6, ал. 4, т. 4. от ПУД. Прецизираният текст 
на чл. 44 от ПУД гласи: Чл.44. (1) Студентите при желание от тяхна страна могат да 
завършат предсрочно обучението си. (2) Право на предсрочно завършване имат 
студентите, които са натрупали всички кредити за предходните години и имат от 
предходната година среден успех най-малко “мн. добър (5.00)”. Заявление за 
предсрочно завършване на обучението се подава в Учебно-информационен център 
след предварително съгласуване и одобрение от ръководителя на катедрата. Учебният 
процес се провежда по график, който се разработва от ръководителя на катедрата, 
съгласува се с ръководителя на основното звено и се одобрява от ректора. 

 7. АС утвърждава балообразуването за участие в класирането за специалност 
Медицина за академичната 2022/2023 г. да бъде сбор от оценката от ДЗИ по БЕЛ и 
утроените оценки от положените кандидатстудентски изпити по биология и химия.  

8. АС утвърждава балообразуването за участие в класирането за специалност 
Акушерка, Лекарски асистент, Медицинска сестра, Здравен мениджмънт, 
Рехабилитатор да бъде сбор от: 1) удвоената оценка от изпита по биология или 
удвоената оценка от ДЗИ по биология, умножена с коефициент 0.8., и 2) оценките от 
ДЗИ върху профилирана подготовка по биология и химия, а ако липсват такива - 
оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът 
е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), а ако липсват такива – 
оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.  
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9. АС утвърждава балообразуването на всички останали специалности като сбор 
от: 1) удвоената оценка от ДЗИ по БЕЛ, или от ДЗИ върху профилирана подготовка, и 
2) оценките от ДЗИ върху предмети от профилирана подготовка, а ако липсват такива – 
оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато 
съответният предмет е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), а ако 
липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи 
гимназиален етап  

10. Приема да бъде направена еднократна промяна на учебния план на 
магистърска програма „Електроника“, тесен профил. Промяната се състои в размяна на 
всички дисциплини от плана за втори сeместър, с тези от първи семестър.  

11. Утвърждава учебно-практически бази за провеждане на практическо 
обучение през учебната 2021/2022 г. за студентите от специалностите „Рехабилитатор“, 
ОКС „професионален бакалавър“, съгласно приложени списъци.  

12. Приема Отчет за резултатите от кандидатската кампания за учебната 
2021/2022 г.  

13. Приема Финансов отчет на кандидатстудентската кампания за учебната 
2021/2022 г.  

14. Академичния съвет възлага на Ректорския съвет да направи индивидуално 
разпределение на възнагражденията от т. ІV между участниците в кампанията, 
съобразно тяхното участие и принос в съответствие с Вътрешните правила за 
определяне на допълнителното материално стимулиране на служителите в 
администрацията на Университета.  

15. 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 „Химична кинетика и 
катализ”, шифър 01.05.16, със срок два месеца след обнародването му в Държавен 
вестник.  

16. 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 „Процеси и апарати в химичната и 
биохимичната технология”, шифър 02.10.09, със срок два месеца след обнародването 
му в Държавен вестник.  

17. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област 
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. 
Биотехнологии, научна специалност „Технология на биологично активни вещества 
(вкл. ензими, хормони, белтъци)”, със срок един месец от датата на публикуване на 
обявата на сайта на университета.  

18. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и 
използване на компютри), със срок два месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 

19. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина, по научна специалност „Хирургия“, със срок един месец от датата на 
публикуване на обявата на сайта на университета.  

20. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина, по научна специалност „Патоанатомия“, със срок един месец от датата на 
публикуване на обявата на сайта на университета.  
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21. Приема бюджетите на основните звена, в т.ч. по катедри, за 2021 г., като 
част от бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.  

22. 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.  
23. Приема Вътрешни правила за разпределение и изразходване на режийни 

разходи (разходи за обслужване на проект) от договори с научноизследователски 
характер, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, национални и международни 
програми. 


