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Р Е Ш Е Н И Я 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 14.07.2022 г. 

(Протокол № 44) 
 

1. Разкрива нови образователни програми и приема техните анотации, както 
следва:  

1) „Органични химични технологии“, професионално направление 5.10. Химични 
технологии, ОКС „магистър“, със срок на обучение 2 години (4 семестъра).  

2) „Химични технологии и психология на кризисните ситуации“, професионално 
направление 5.10. Химични технологии, ОКС „магистър“, със срок на обучение 1,5 
години (3 семестъра) и със срок на обучение 1 година (два семестъра).  

3) „Медицински представител“, професионално направление 7.4. Обществено 
здраве, ОКС „Магистър“. 

2. Приема учебна документация, както следва:  
- Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…  
1) Актуализирани учебни планове и квалификационна характеристика на 

магистърска програма „Иновации в обучението по история в средното училище“, 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, ОКС „магистър“, с 
продължителност на обучение два семестъра и четири семестъра, редовна и задочна 
форма на обучение. Актуализацията се прилага от учебната 2021/2022 г. за студентите 
с начало на обучение от учебната 2021/2022 г.  

- Професионално направление 2.1. Филология  
1) Aктуализиран учебен план на специалност „Българска филология“, 

професионално направление 2.1. Филология, ОКС „бакалавър“. Документацията се 
прилага от учебната 2022/2023 г. за студентите с начало на обучение от учебната 
2022/2023 г.  

- Професионално направление 5.10. Химични технологии  
1) Актуализирани учебни планове и квалификационна характеристика на 

специалност „Технология на нефта и газа“, професионално направление 5.10. Химични 
технологии, ОКС „бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение. Документацията 
се прилага от учебната 2022/2023 г. за студентите с начало на обучение от учебната 
2022/2023 г.  

2) Актуализирани учебни планове на специалност „Химични технологии и 
психология на кризисните ситуации“, професионално направление 5.10. Химични 
технологии, ОКС „бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение. Документацията 
се прилага от учебната 2022/2023 г. за студентите с начало на обучение от учебната 
2022/2023 г.  

- Професионално направление 5.13. Общо инженерство  
1) Учебни планове и квалификационната характеристика на английски език за 

специалност ,,Индустриален мениджмънт“, професионално направление 5.13 „Общо 
инженерство, ОКС ,,Бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение. 
Документацията се прилага от учебната 2022/2023 г. за студентите с начало на 
обучение от учебната 2022/2023 г.  

- Професионално направление 7.1. Медицина  
1) Актуализиран учебен план за специалност „Медицина“, професионално 

направление 7.1. Медицина, ОКС „магистър“ след средно образование, редовна форма 
на обучение. Документацията се прилага от учебната 2022/2023 г. за студентите с 
начало на обучение от учебната 2022/2023 г.  

- Професионално направление 7.4. Обществено здраве   
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1) Нови учебни планове и квалификационна характеристика за научна 
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, 
професионално направление 7.4. Обществено здраве, ОНС „доктор“, редовна и задочна 
форма на обучение. Документацията се прилага след акредитиране на специалността. 

3. Приема План-график на дейността на Центъра за дистанционно обучение през 
2022/2023 учебна година. 

4. Приема допълнение към чл. 23, ал. 7 от Правилника за приемане на студенти в 
ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“, както следва:  

За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били 
ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на 
състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и 
литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, 
вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от 
зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по чл.23, 
ал. 7 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „професионален 
бакалавър“. Това условие се прилага при кандидатстване във всички специалности в 
университета без специалностите във ФОЗЗГ, МФ и МК. 

5. Приема актуализирана Методика за изчисляване на такси за обучение и 
допълнителни административни услуги, предлагани от Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“. 

6. Обявява конкурси за прием на докторанти съгласно плана за учебната 
2022/2023 г. 

7. Определя семестриална такса при обучението в следдипломна квалификация 
към ДКПРПС за учебната 2022/2023 г. в размер на 600 лв. 

8. Признава за целите, посочени в т. 6, ал. 1 от Наредбата за държавните 
изисквания за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища, ОКС „бакалавър“ по специалност „Изящни изкуства“ 
на Таня Стоянова Макхю, придобита с диплома, издадена на 04.07.2019 г. от 
Университет по изкуства Лийдс, Великобритания.  

 В съответствие с чл. 8, ал. 2 от ПППВОЗПОЧВУ на Таня Стоянова Макхю да 
бъде издадено удостоверение, с което да продължи обучението си в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“– Бургас. 

9. Приема Доклад за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) за 
изпълнение на препоръките от програмна акредитация на професионално направление 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника в Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров” – Бургас. 

10. Приема Доклад-самооценка с приложен към него доказателствен материал за 
програмна акредитация на професионално направление 5.3. Комуникационна и 
компютърна техника за образователно-квалификационни степени „професионален 
бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“, редовна и задочна форма на обучение в 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. 

11. Приема Доклад-самооценка, с приложен към него доказателствен материал, 
по изпълнение на препоръките за следакредиатационно наблюдение и контрол 
(САНК), формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки при 
програмна акредитация на ПН 5.6. Материали и материалознание в Университет 3 
„Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, за образователно-квалификационни степени 
„бакалавър“ и „магистър“, редовна и задочна форма на обучение. 

12. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на регулирана 
специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, 
професионално направление 7.4. Обществено здраве и съпътстващата го документация. 
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13. Приема Мотивирано становище за разкриване на специалност и предложение 
за капацитет на регулирана професия „Управление на здравните грижи“, ОКС 
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве. 

14. 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 фармакология“, със срок два месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

15. 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 два месеца от публикуването 
на обявата на сайта на университета.  

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

17. Утвърждава състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 
академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване н 
спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи, научна специалност 
„Фармацевтична химия“ (обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.), както следва:  

Външни членове:  
1) Проф. Александър Борисов Златков, дфн Медицински Университет - София, 

Фармацевтичен факултет  
2) Доц. Мая Боянова Георгиева, дф Медицински Университет - София, 

Фармацевтичен факултет 
3) Доц. маг.-фарм. Евгени Евгениев Григоров, д.м. Медицински университет 

"Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Фармацевтичен факултет  
Вътрешни членове:  
1) Проф. Илко Николаев Гетов, дф Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас 
2) Проф. Красимир Георгиев Василев Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – 

Бургас  
3) Проф. Стефан Димитров Николов, дфн Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас  
4) Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“– Варна , Фармацевтичен факултет  
Резервни членове:  
1) Външен член: Доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф Медицински 

университет – София, Фармацевтичен факултет  
 2) Вътрешен член: Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас 
18. Утвърждава състав на научно жури за провеждане на 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“ (обявен в ДВ, бр. 
45/17.06.2022 г.), както следва:  

Външни членове:  
1) Проф. Деница Богомилова Момекова, дф Медицински университет – София  
2) Проф. Бистра Димитрова Костова, дф Медицински университет – София  
3) Проф. Димитър Рачев Рачев, дф – пенсионер  
Вътрешни членове:  
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1) Проф. Стефан Димитров Николов, дфн Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров” – Бургас  

2) Проф. Илко Николаев Гетов, дф Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – 
Бургас 

3) Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
– Бургас  

4) Доц. Виктория Искрова Михайлова, дф Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров” – Бургас  

Резервни членове:  
1) Вътрешен член: Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас  
2) Външен член: Доц. Евгени Евгениев Григоров, дм Медицински университет 

"Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Фармацевтичен Факултет 
19. Утвърждава състав на научно жури за провеждане на 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“ (обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022г.), както следва:  

Външни членове:  
1) Проф. Евгения Борисова Димитрова, дм Национална Спортна Академия 

„Васил Левски“– София  
2) Доц. Любомира Найденова Саздова Национална Спортна Академия „Васил 

Левски“– София  
3) Доц. Силвия Иванова Филкова Медицински Университет – Варна 
 Вътрешни членове:  
1) Проф. Христо Стоянов Бозов, дм Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас 
2) Проф. Руска Василева Паскалева, дп Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас 
 3) Доц. Антоанета Стефанова Грозева, дм 5 Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – Бургас 
 4) Доц. д-р Симеон Александров Рибагин Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“– Бургас  
Резервни членове:  
1) Вътрешен член: Доц. д-р Светла Михайлова Шопова Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров” – Бургас  
2) Външен член: Доц. Илия Тодоров Тодоров, дм Медицински университет 

"Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна 
20. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас заявява желание да участва 

в процедура за включване в Списъка на изследователските висши училища през 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


