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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 20.05.2022 г. 

(Протокол № 42) 

 

1. Приема Годишния отчет на ръководството на Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас за периода юни 2021 - юни 2022 г. 

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

- Професионално направление 1.2. Педагогика  

1) Актуализирана квалификационна характеристика за докторска програма 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, ОНС „Доктор“, редовно (задочно) 

обучение.  

 

- Професионално направление 4.2. Химически науки  

1) Нова квалификационна характеристика на специалност „Екология и опазване 

на околната среда“, ОКС „магистър“, срок на обучение 2 семестъра;  

2) Нова квалификационна характеристика на специалност „Екология и 

екологичен мениджмънт“, ОКС „магистър“, срок на обучение 2 семестъра;  

3) Актуализирана квалификационна характеристика на специалност „Екология и 

опазване на околната среда“, ОКС „бакалавър“;  

4) Актуализирана квалификационна характеристика на специалност „Екология и 

екологичен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“; 

5) Актуализирана квалификационна характеристика на специалност „Екология и 

опазване на околната среда“, ОКС „магистър“, срок на обучение 4 семестъра;  

6) Актуализирана квалификационна характеристика на специалност „Екология и 

екологичен мениджмънт“, ОКС „магистър“, срок на обучение 4 семестъра.  

 

- Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника  

1) Актуализиран учебен план за образователна програма „Компютърни системи и 

технологии“, ОКС „магистър”, със срок на обучение 4 семестъра, редовна и задочна 

форма на обучение;  

2) Актуализиран учебен план за образователна програма „Софтуерни 

технологии“, ОКС „магистър”, със срок на обучение 3 семестъра, редовна и задочна 

форма на обучение;  

3) Актуализиран учебен план за образователна програма „Компютърни системи и 

технологии”, ОНС „Доктор”, редовна форма на обучение.  

 

- Професионално направление 5.10. Химични технологии  

1) Нов учебен план и квалификационна характеристика за образователна 

програма „Химични технологии”, ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на 

обучение. Език на обучение: английски;  

2) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

образователна програма „Технология на водата“, ОКС „магистър”, със срок на 

обучение 3 семестъра, редовна и задочна форма на обучение;  

3) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

образователна програма „Технология на водата“, ОКС „магистър”, със срок на 

обучение 4 семестъра, редовна и задочна форма на обучение;  

4) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

образователна програма „Органични химични технологии“, ОКС „магистър”, със срок 

на обучение 3 семестъра, редовна и задочна форма на обучение;  
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5) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

образователна програма „Технология на неорганичните вещества“, ОКС „магистър”, 

със срок на обучение 3 семестъра, редовна и задочна форма на обучение;  

6) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

образователна програма „Технология на неорганичните вещества“, ОКС „магистър”, 

със срок на обучение 4 семестъра, редовна и задочна форма на обучение;  

7) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

образователна програма „Технология на силикатите”, ОКС „магистър”, 3 семестъра, 

редовна и задочна форма на обучение;  

8) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

образователна програма „Технология на силикатите”, ОКС „магистър”, 4 семестъра, 

редовна и задочна форма на обучение;  

9) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

образователна програма „Технология на водата“, ОКС „бакалавър”, редовна и задочна 

форма на обучение. Учебната документация за всички направления се прилага от 

учебната 2022/2023 г. за студентите с начало на обучение от учебната 2022/2023 г. 

3. Във връзка с предстоящия кандидатстудентски прием: 

 1) Приема разпределение на приема на студенти за учебната 2022/2023 година по 

специалности, форми на обучение и ОКС, съобразно приложената таблица.  

2) Преустановява приема по специалност „Инженерен дизайн“, ОКС „магистър“, 

ПН 5.13. Общо инженерство, считано от уч. 2022/2023 г.  

3) Закрива специалност „История и психология“, ОКС „бакалавър“, ПН 1.3. 

Педагогика на обучението по…, считано от уч. 2022/2023 г. 

4. Утвърждава размера на таксите за обучение срещу заплащане, вкл. за обучение 

по втора специалност, на студенти в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ през 

учебната 2022/2023 г., съгласно приложената таблица. 

5. Удължава графика на изпитната сесия за летен семестър на учебната 2021/2022 

г. за студентите от специалност „Медицина“, както следва:  

Редовна изпитна сесия: 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г.  

Поправителна изпитна сесия: 01.07.2022 г. – 07.07.2022 г. 

6. Признава оценката от Задължителния държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация при кандидатстване в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ за професионалните направления и специалности, за които това е 

приложимо. 

7. Във връзка с предстоящия кандидатстудентски прием, съгласно чл. 26 от 

Правилника за приемане на студенти в ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС 

„бакалавър“ за учебната 2022-2023 г.:  

1) Признава оценка „отличен 6“ на отличените с грамоти за призово място или за 

отлично представяне на научната конференция “Да мислим екологично за бъдещето“. 

Оценката се признава за балообразуваща при кандидатстване в специалността 

„Екология и опазване на околната среда“ във ФПН, редовна и задочна форма, за 

учебната 2022/2023 г.  

2) Оценката е със статут на конкурсен изпит „биология“.  

3) С тази оценка кандидатите участват в класирането по реда, установен в 

университета, съобразно приложените списъци с имената на кандидат-студентите, 

техните резултати и заявени желания. 

 

8. Приема правила, регламентиращи преминаване в по-горен курс на обучение за 

студенти от специалностите във ФОЗЗГ, МФ и МК. 
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9. Приема актуализирани правила за записване на семестъра за всички студенти в 

университета. 

10. Приема Правилник за учебната дейност в съответствие с актуализациите, 

предложени в т. 3.1. и т. 3.2. 

11. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Методика на обучението по български език и литература в детската 

градина и началното училище), със срок три месеца от обнародването му в Държавен 

вестник. 

12. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

археология, научна специалност Стара история (включително Праистория), със срок 

три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

13. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. 

Философия, специалност Философия, със срок три месеца от обнародването му в 

Държавен вестник. 

14. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, специалност „Програмиране в Интернет”, със 

срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета. 

15. 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 „Компютърни мрежи”, 

със срок три месеца от 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 5.1. 

Машинно инженерство, научна специалност „Машинни елементи и теория на 

механизмите и машините“, със срок три месеца от обнародването му в Държавен 

вестник. 

17. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

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

Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически машини“, със 

срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

18. 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 01.06.12 

„Микробиология“, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

19. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област 

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

инженерство, научна специалност 02.01.25 „Машини и съоръжения за химичната, 

нефтодобивната, газодобивната и нефтопреработващата промишленост”, със срок три 

месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

20. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5. Математика (Висша математика), със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 

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

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
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направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и използване на 

компютри), със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

22. Обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, със срок 

три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета. 

23. Обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“, със срок три месеца от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

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

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

Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“, със срок три месеца от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

25. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

Медицина, научна специалност „Неврология“, със срок три месеца от публикуването 

на обявата на сайта на университета. 

26. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. за 

спец. Медицинска сестра, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта 

на университета.  

Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на конкурса и Наредба за ЕДИ за 

придобиване на висше образование по специалност „Медицинска сестра”, „Акушерка” 

и „Лекарски асистент“ за ОКС „Бакалавър”, чл. 7а (3) – базисно образование по 

специалност „Медицинска сестра” и ОКС „Магистър” по специалност „Управление на 

здравните грижи”. 

27. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. за 

спец. Акушерка, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на 

университета.  

Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на конкурса и Наредба за ЕДИ 

(обн. в ДВ, бр.88/09.112010) за придобиване на висше образование по специалност 

„Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент“ за ОКС „Бакалавър”, § 11, 

чл. 14 (3) – базисно образование по специалност „Акушерка” и ОКС „Магистър” по 

специалност „Управление на здравните грижи”. 

28. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. за 

спец. Лекарски асистент, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на 

университета.  

Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на конкурса и Наредба за ЕДИ 

(обн. в ДВ, бр.88/09.112010) за придобиване на висше образование по специалност 

„Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент“ за ОКС „Бакалавър” - 

базисно образование по специалност „Лекарски асистент”/“Фелдшер“ и ОКС 

„Магистър” (съгласно ЗВО). 

29. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

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

7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“, със срок три 

месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
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30. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

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

7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“, със срок три месеца 

от обнародването му в Държавен вестник. 

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

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

7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“, със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 

32. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

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

7.4. Обществено здраве (Управление на здравните грижи), със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 

33. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

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

7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“, със срок три 

месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

34. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, специалност „Медицинска психология, със срок три 

месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

35. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

Медицина, научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, със 

срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

36. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

Медицина, научна специалност „Хирургия“, със срок три месеца от обнародването му 

в Държавен вестник. 

37. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

Медицина, научна специалност „Урология“, със срок три месеца от обнародването му 

в Държавен вестник. 

38. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

Медицина, научна специалност „Кардиология“, със срок три месеца от обнародването 

му в Държавен вестник. 

39. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

Медицина, научна специалност „Оториноларингология“, със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 

40. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. 6 

Обществено здраве (Здравен мениджмънт и здравен туризъм), със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 

41. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. 

Обществено здраве (Ерготерапия), със срок три месеца от обнародването му в 

Държавен вестник. 

42. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
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Медицина, научна специалност „Инфекциозни болести и епидемиология“, със срок 

три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

43. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област 

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

Медицина, научна специалност „Психиатрия“, със срок три месеца от обнародването 

му в Държавен вестник. 

44. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Клетъчна биология“, със 

срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

45. 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 „Биохимия“, със срок три 

месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

46. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

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

професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биохимия“, 

със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

47. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

Медицина, научна специалност „Медицинска рентгенология и радиология“, със срок 

три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета. 

48. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” 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“, със срок три месеца от обнародването му в 

Държавен вестник. 

49. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика“, със срок три месеца от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

50. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

Медицина, научна специалност „Гастроентерология“, със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 

51. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област 

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

Медицина, научна специалност „Нервни болести“, със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 

52. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

Медицина, научна специалност „Пулмология“, със срок три месеца от публикуването 

на обявата на сайта на университета. 

53. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област 

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

Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“, със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 

54. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
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Медицина, научна специалност „Хирургия“, със срок три месеца от обнародването му 

в Държавен вестник. 

55. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория и имунология“, със срок три 

месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

56. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

Медицина, научна специалност „Кожни и венерически болести“, със срок три месеца 

от публикуването на обявата на сайта на университета. 

57. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“, със срок три месеца от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

58. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

Медицина, научна специалност „Ушни, носни и гърлени болести“, със срок три 

месеца от публикуването на обявата на сайта на университета. 

59. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

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

7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“, със срок три месеца от обнародването 

му в Държавен вестник. 

60. Обявява 3 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“, със срок три месеца от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

61. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

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

7.1. Медицина, научна специалност „Обща и клинична патология“, със срок три 

месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

62. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

Медицина, научна специалност „Микробиология“, със срок три месеца от 

публикуването на обявата на сайта на университета. 

63. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

Здравни грижи, научна специалност „Фармацевтична химия“, за нуждите на 

преподаването на специалност „Помощник фармацевт“, със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 

64. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

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

Здравни грижи, научна специалност „Технология на лекарствените средства с 

биофармация“, за нуждите на преподаването на специалност „Помощник фармацевт“, 

със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

65. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 

Обществено здраве, научна специалност "Кинезитерапия" за нуждите на 

преподаването на специалност „Рехабилитатор“, със срок три месеца от 

обнародването му в Държавен вестник. 
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66. Приема резултатите от конкурса за научноизследователска и 

художественотворческа дейност за 2022 г. Броят на одобрените нови проекти и 

съответното финансиране е както следва:  

- Комисия към ФТН, ТК – 3 нови проекта на обща стойност 19 840 лв.  

- Комисия към ФПН, ЦНИЛ – 4 нови проекта на обща стойност 24 260 лв.  

- Комисия към ФОН, ДЕО, КТ – 4 нови проекта на обща стойност 23 425 лв.  

- Комисия към ФОЗЗГ, MФ, МК – 3 нови проекта на обща стойност 22 915 лв. 

67. Приема промени в бюджета на университета за 2022 г., както следва:  

1) Увеличава § 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, 

с характер на възнаграждение“ със 159 000 лв.  

2) Намалява § 10-00 „Издръжка“ със 159 000 лв. 

68. Одобрява поемането на финансовия разход по защитата на дисертационния 

труд за придобиване на ОНС „доктор“ на ст. преп. Моника Обрейкова от катедра 

„Здравни грижи“ към ФОЗЗГ, в размер на 2262,24 лв. за сметка на Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


