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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 24.02.2022 г. 

(Протокол № 37) 

 

 

1. Приема нова и актуализирана учебна документация, както следва: 

- Професионално направление 1.2. 

1) Актуализиран учебен план на докторска програма „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, редовно обучение; 

2) Учебен план на докторска програма „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, задочно обучение; 

3) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Интегрирано обучение 

на деца със СОП“, специалност ПНУП, редовно обучение; 

4) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Интегрирано обучение 

на деца със СОП“, специалност „Социална педагогика“, редовно обучение. 

Актуализациите влизат в сила от уч. 2022/2023 г. 

- Професионално направление 4.2. 

1) Актуализиран учебен план на специалност „Химия“, ОКС „бакалавър“, 

редовна форма на обучение. Актуализацията влиза в сила от уч. 2021/2022 г.  

2) Актуализиран учебен план на специалност „ЕООС“, ОКС „бакалавър“, 

редовна форма на обучение. 

3) Актуализиран учебен план на специалност „ЕООС“, ОКС „бакалавър“, 

задочна форма на обучение. 

4) Актуализиран учебен план на специалност „ЕЕМ“, ОКС „бакалавър“, редовна 

форма на обучение. 

Актуализациите на документацията по т. 2-4 влизат в сила от уч. 2022/2023 г. 

5) Актуализиран учебен план на специалност „ИИТХХО“, ОКС „магистър“, 

широк профил, редовна форма на обучение. Актуализацията влиза в сила от уч. 

2021/2022 г. 

6) Актуализиран учебен план на специалност „ИИТХХО“, ОКС „магистър“, 

тесен профил, редовна форма на обучение. Актуализацията влиза в сила от уч. 

2021/2022 г. 

7) Актуализиран учебен план на специалност „ЕООС“, ОКС „магистър“, 4 

семестъра, редовна форма на обучение.  

8) Актуализиран учебен план на специалност „ЕООС“, ОКС „магистър“, 4 

семестъра, задочна форма на обучение. 

9) Актуализиран учебен план на специалност „ЕЕМ“, ОКС „магистър“, 4 

семестъра, редовна форма на обучение.  

10) Актуализиран учебен план на специалност „ЕЕМ“, ОКС „магистър“, 4 

семестъра, задочна форма на обучение. Актуализациите на учебната документация по 

т. 7-10 влизат в сила от уч. 2022/2023 г.  

11) Нов учебен план на специалност „ЕООС“, ОКС „магистър“, 2 семестъра, 

редовна форма на обучение.  

12) Нов учебен план на специалност „ЕООС“, ОКС „магистър“, 2 семестъра, 

задочна форма на обучение.  

13) Нов учебен план на специалност „ЕЕМ“, ОКС „магистър“, 2 семестъра, 

редовна форма на обучение.  

14) Нов учебен план на специалност „ЕЕМ“, ОКС „магистър“, 2 семестъра, 

задочна форма на обучение.  



2 

 

15) Нов учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Химия за бъдещето“ на български и английски език, редовно обучение, 

разработена съвместно със СУ „Климент Охридски“ по проект “МОДЕРН-А: 

Модернизация в 2 партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема” 

BG05M2OP001-2.016- 0018, финансиран по Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж"  

- Професионално направление 5.2. 

Нов учебен план и квалификационна характеристика за нова образователна 

програма – ОКС „магистър“, област на висше образование 5. Технически науки, профе-

сионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, с наименование 

„Интелигентни устройства за дома, офиса и медицината”, разработена по проект 

„Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически 

университет - София, Технически университет - Габрово и Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж".  

- Професионално направление 5.3.  

1) Актуализирани учебни планове за специалност „Компютърни системи и 

технологии“, ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение; 

2) Актуализирани учебни планове за специалност „Софтуерно инженерство“, 

ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение. Актуализациите влизат в сила 

от уч. 2022/2023 г. 

 - Професионално направление 7.1.  

Актуализиран учебен план за специалност „Медицина“, ОКС „магистър“ след 

средно образование, редовна форма на обучение. Актуализацията влиза в сила от от уч. 

2021/2022 г. и се отнася за студентите от всички курсове на обучение.  

- Професионално направление 7.4.  

Нов учебен план и квалификационна характеристика за регулирана специалност 

„Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение.  

- Професионално направление 7.5.  

Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за регулирана 

специалност „Помощник фармацевт“, ОКС „професионален бакалавър“, редовна 

форма на обучение.  

2. Приема заявка за размера на таксите за кандидатстване и обучение на 

студенти и докторанти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 

2022/2023 г. 

3. Приема решения относно награждаването на студенти-демонстратори, както 

следва:  

- Прекратява се практиката на сключване на граждански договори със студенти-

демонстратори;  

- Награждаването по вече сключените договори със студенти-демонстратори, 

продължава по реда на тяхното сключване до приключването им, със ставка не по 

висока от 3,50 лв.; 

- Определя се източник на финансиране съгласно Вътрешните правилата за 

отпускане на стипендии, награди и помощи, раздел Пети “Награди и помощи”;  

- Утвърждава се ред (одитна пътека) за награждаване на студентите-

демонстратори.  

4. Приема отчетите за касовото изпълнение на бюджета, за сметките на 

средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” към 31.12.2021 г. 
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5. Обявява конкурс за заемане академичната длъжност „доцент“ в област на 

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

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

обнародването му в Държавен вестник. 

6. Обявява два 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.  

7. Определя режийните разходи за НИД за 2022 г., както следва:  

1) От стойността на договори, сключени с фирми и ведомства чрез НИИ за 

извършване на административно-финансово обслужване от НИИ, режийните да бъдат 

в размер на 8%. За режийни разходи за университета отчисленията да бъдат 8%. Общо 

отчисленията са 16%. От процентното съотношение за НИИ да се отделя 1% за фонд 

„Резервен”, съгласно решение на Стопански съвет на НИИ.  

2) Отчисленията от договорите с Фонд „Научни изследвания“ да бъдат съгласно 

разписаните правила и указания за кандидатстване на съответния конкурс, но не 

повече от 7%.  

3) Отчисленията от сключени през 2022 г. договори с международни 

организации да бъдат в размер на 10%, като 3% от тях се предоставят на университета.  

4) Отчисленията от договори по конкурсно-проектно финансиране на научна и 

художественотворческа дейност да бъдат до 10% от стойността на проекта.  

5) От стойността на договорите, сключени с фирми и ведомства чрез НПД, 

отчисленията за университета да бъдат в размер на 18% от обема на реализираната 

продукция, а за производствата с материали на клиента 23%. Разпределението на тези 

отчисления да бъде, както следва:  

- 70% за университета;  

- 25% за административно-финансово обслужване на договорите;  

- 5 % за развитие на НПД.  

8. Утвърждава решението на Съвета на Департамента КПРПС към Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” да кандидатства за членство в Асоциацията на 

Департаментите за квалификация на педагогическите специалисти в България.  

9. Одобрява създаването на Център за иновативни образователни технологии 

към Департамента КПРПС към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.  

10. Дава съгласие за започване на процедура по изграждането на нов 

многофункционален учебен корпус. 

 


