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ОТЧЕТ 

 

за дейността на УМС към ФОН 

за периода от 19 октомври, 2020 до 30 октомври, 2021 година 

 

Дейността на Учебно-методичния съвет към ФОН за периода от 19 октомври, 2020 до 30 

октомври, 2021г, бе насочена към осигуряване на образователния процес със задължителна учебна 

документация. Тя е в съответствие със Закона за висшето образование в РБългария и вътрешната 

нормативна база на Университет „Проф. д-р Асен Златаров-Бургас“: Правилник за учебната дейност, 

Стандарт за учебната документация, Правилник за дейността на учебно-методичните съвети. 

През периода от 19 октомври, 2020 до 30 октомври, 2021г, УМС към ФОН е провел  7 /седем/ 

заседания: 

 

19.10.2020г – Приемане на коригирана формулировка за промяна в учебните планове в ОКС 

„магистър”, магистърска програма Иновации в обучението по история в средното училище, широк и 

тесен профил, редовно и задочно обучение, както следва: 

- За ОКС „Магистър”, специалност „Български език и история”, магистърска програма Иновации 

в обучението по история в средното училище, широк профил, редовно обучение, приет на АС протокол 

№ 47/19.07.2018г: 

ІV семестър  

 Текстът „защита на дипломна работа” да се промени на „защита на дипломна работа/писмен 

държавен изпит”. 

- За ОКС „Магистър”, специалност „Български език и история”, магистърска програма Иновации 

в обучението по история в средното училище, широк профил, задочно обучение, приет на АС протокол 

№ 47/19.07.2018г.: 

ІV семестър  

 Текстът „защита на дипломна работа” да се промени на „защита на дипломна работа/писмен 

държавен изпит”. 

До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които са положили успешно всички 

изпити, заложени в учебния план със среден успех  не по-малко от Отличен 5,50 и не по-малко от Мн. 

добър 5,00 по дисциплината, по която ще разработват дипломна работа.  Промяната да влезе в сила от 

учебната 2020/2021 година за студентите магистри с начало на обучение 2019/2020г. 

 

12.11.2020г - Приемане на следните учебни програми и квалификационни 

характеристики: 

А. Катедра „Икономика и управление“ – учебни програми 

1. Дисциплина «Логистика в туризма»,  специалност «Туризъм», ОКС «магистър»,  МП 

«Управление на туризма», след ОКС «професионален бакалавър»  – автор проф. д-р Иван Димитров; 

2. Дисциплина «Логистика в туризма»,  специалност «Туризъм», ОКС «магистър»,  МП 

«Управление на туризма», след ОКС «бакалавър»  от ПН 3.7 и 3.8 – автор проф. д-р Иван Димитров; 

3. Дисциплина «Логистика в туризма»,  специалност «Туризъм», ОКС «магистър»,  МП 

«Мениджмънт на туристическа дестинация», след ОКС «професионален бакалавър»  – автор проф. д-

р Иван Димитров; 

4. Дисциплина «Контролинг в туризма»,  специалност «Туризъм», ОКС «магистър»,  МП 

«Мениджмънт на туристическа дестинация», след ОКС «професионален бакалавър»  – автор проф. д-

р Иван Димитров; 

5. Дисциплина «Контролинг в туризма»,  специалност «Туризъм», ОКС «магистър»,  МП 

«Управление на туризма», след ОКС «бакалавър»  от ПН 3.7 и 3.8 – автор проф. д-р Иван Димитров; 

6. Дисциплина «Финанси»,  специалност «Туризъм», ОКС «магистър»,  МП «Управление 

на туризма» – автор доц. д-р Ивайло Михайлов; 

7. Дисциплина «Финанси»,  специалност «Туризъм», ОКС «магистър»,  МП 

«Мениджмънт на туристическа дестинация»,  – автор доц. д-р Ивайло Михайлов. 
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Б. Катедра „Индустриални технологии и мениджмънт“ – учебни програми 

I. ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: „УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА“ – след професионален бакалавър 

1.  „Стопански анализ”, ОКС „Магистър“ – след професионален бакалавър, специалност 

„Управление на туризма“, I курс, II семестър, задочно обучение, задължителна дисциплина – 15ч. 

лекции, 8ч. семинарни упражнения, автор: проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева 

II. ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: „МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ“ – след 

професионален бакалавър 

2. „Стопански анализ”, ОКС „Магистър“ – след професионален бакалавър, специалност 

„Мениджмънт на туристическата дестинация“, I курс, II семестър, задочно обучение, задължителна 

дисциплина – 15ч. лекции, 8ч. семинарни упражнения, автор: проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева 

III. ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.13. ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО 

ОКС „БАКАЛАВЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ: „ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“ 

3.  „Технически анализ”, ОКС „Бакалавър“, специалност „Индустриален мениджмънт“, III курс, 

IV семестър, редовно обучение, избираема дисциплина – 30ч. лекции, 15ч. семинарни упражнения, 

автор: проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева 

IV. ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.13. ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: „ТЕХНОЛОГИЯ И МЕНИДЖМЪНТ НА ПЕТРОЛНАТА И 

ГАЗОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

4.  „Методика на научните изследвания”, ОКС „Магистър“, специалност „Технология и 

мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, II курс, IV семестър, редовно обучение, 

задължителна дисциплина – 15ч. лекции, 15ч. семинарни упражнения, автори: проф. дтн Петко Петков, 

доц. д-р Йорданка Ташева, проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева 

5. „Стопански анализ в петролната и газовата индустрия”, ОКС „Магистър“, специалност 

„Технология и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, I курс, II семестър, редовно 

обучение, факултативна дисциплина – 30ч. лекции, 30ч. семинарни упражнения, автор: проф. д-р 

Стоянка Петкова-Георгиева 

6. „Анализ и проектиране на системи за заплащане”, ОКС „Магистър“, специалност 

„Технология и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, I курс, II семестър, редовно 

обучение, избираема дисциплина – 30ч. лекции, 30ч. семинарни упражнения, автор: проф. д-р Стоянка 

Петкова-Георгиева 

7. „Иновации и предприемачество в петролната и газовата индустрия”, ОКС „Магистър“, 

специалност „Технология и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, I курс, II семестър, 

редовно обучение, избираема дисциплина – 30ч. лекции, 30ч. семинарни упражнения, автор: проф. д-р 

Стоянка Петкова-Георгиева 

8. „Контролинг в нефтопреработвателната индустрия”, ОКС „Магистър“, специалност 

„Технология и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, II курс, III семестър, редовно 

обучение, задължителна дисциплина – 45ч. лекции, 30ч. семинарни упражнения, автор: проф. д-р 

Стоянка Петкова-Георгиева 

9. „Организация и управление на здравословни и ергономични условия на труд”, ОКС 

„Магистър“, специалност „Технология и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, I 

курс, II семестър, редовно обучение, задължителна дисциплина – 30ч. лекции, 30ч. семинарни 

упражнения, автор: проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева 

10. „Технология на нефт и газ”, ОКС „Магистър“, специалност „Технология и мениджмънт на 

петролната и газовата инфраструктура“, I курс, I семестър, редовно обучение, задължителна 

дисциплина – 60ч. лекции, 15 ч. семинарни упражнения, 45 ч. практически занятия, автори: проф. дтн 

Петко Петков и доц. д-р Й. Ташева 

11. „Технология на данъчните складове”, ОКС „Магистър“, специалност „Технология и 

мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, I курс, II семестър, редовно обучение, 

задължителна дисциплина – 45 ч. лекции, 30 ч. семинарни упражнения, автор: доц. д-р Й. Ташева 

12. „Търговски и спедиционни отношения в транспорта”, ОКС „Магистър“, специалност 

„Технология и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, I курс, II семестър, редовно 
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обучение, задължителна дисциплина – 30 ч. лекции, 30 ч. практически занятия, автор: ас. д-р Милена 

Димитрова 

13. „Митнически режими и процедури”, ОКС „Магистър“, специалност „Технология и 

мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, I курс, I семестър, редовно обучение, 

задължителна дисциплина – 30 ч. лекции, 30 ч.семинарни упражнения, автор: ас. д-р Милена 

Димитрова 

14. „Управление на риска”, ОКС „Магистър“, специалност „Технология и мениджмънт на 

петролната и газовата инфраструктура“, II курс, III семестър, редовно обучение, задължителна 

дисциплина – 30 ч. лекции, 30 ч.семинарни упражнения, автор: доц. д-р Тодор Паличев 

15. „Добив, транспорт и съхранение на нефт и газ”, ОКС „Магистър“, специалност „Технология 

и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, I курс, I семестър, редовно обучение, 

задължителна дисциплина – 30 ч. лекции, 30 ч. практически занятия, автор: доц. д-р Тодор Паличев. 

 

В. Катедра „Маркетинг и туризъм“ – учебни програми и квалификационни характеристики 

1. Учебна програма по дисциплината "Анализ на международни туристически данни", 

специалност "Туризъм", ОКС "Магистър", задочна форма на обучение, автор доц. д-р Милен Велев. 

2. Учебна програма по дисциплината "Управление на възнагражденията в туризма ", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", задочна форма на обучение, автор доц. д-р Милен Велев. 

3. Учебна програма по дисциплината "Туристическо краезнание", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на обучение, автор доц. 

д-р З. Дечев. 

4. Учебна програма по дисциплината "Мениджмънт на туристическия бизнес", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р Златина Караджова. 

5. Учебна програма по дисциплината "Екскурзоводство", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на обучение, автор доц. 

д-р З. Дечев. 

6. Учебна програма по дисциплината "Туристическа анимация", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на обучение, автор доц. 

д-р З. Дечев. 

7. Учебна програма по дисциплината "Международни бизнес стратегии", специалност "Туризъм", 

ОКС "Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на обучение, автор 

доц. д-р Николай Милев. 

8. Учебна програма по дисциплината "Мениджмънт на специални събития", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р З. Дечев. 

9. Учебна програма по дисциплината "Прогнозиране и конюнктура на туристическите пазари", 

специалност "Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна 

форма на обучение, автор проф. д-р Стоян Маринов. 

10. Учебна програма по дисциплината "Бранд мениджмънт в туризма", специалност "Туризъм", 

ОКС "Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на обучение, автор 

доц. д-р Христина Михалева. 

11. Учебна програма по дисциплината "Управление на приходите в хотелиерството", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р Розалин Янев. 

12. Учебна програма по дисциплината "Иновации в туризма", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на обучение, автор доц. 

д-р Минчо Полименов. 

13. Учебна програма по дисциплината "Управление на възнагражденията  в туризма", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р Милен Велев. 

14. Учебна програма по дисциплината "Тайм мениджмънт в туризма", специалност "Туризъм", 

ОКС "Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на обучение, автор 

доц. д-р Златина Караджова. 

15. Учебна програма по дисциплината "Управление на качеството в туризма", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Мениджмънт на туристическа дестинация"  задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р Златина Караджова. 
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16. Учебна програма по дисциплината "Сигурност и безопасност в международния туризъм", 

специалност "Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Международен туризъм"  задочна форма на обучение, 

автор доц. д-р Златина Караджова. 

17. Учебна програма по дисциплината "Международна кадрова политика в туризма", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Международен туризъм"  задочна форма на обучение, автор доц. д-

р Златина Караджова. 

18. Учебна програма по дисциплината "Управление на туристическата екипна дейност", 

специалност "Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Международен туризъм"  задочна форма на обучение, 

автор доц. д-р Златина Караджова. 

19. Учебна програма по дисциплината "Международни бизнес комуникации", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Международен туризъм"  задочна форма на обучение, автор доц. д-

р Николай Милев. 

20. Учебна програма по дисциплината "География и култура на световните туристически 

центрове", специалност "Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Международен туризъм"  задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р З. Дечев. 

21. Учебна програма по дисциплината "Туристически пазари", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на обучение, автор 

доц. д-р Веселина Атанасова. 

22. Учебна програма по дисциплината "Туристически ресурси", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на обучение, автор 

доц. д-р З. Дечев. 

23. Учебна програма по дисциплината "Туроператорска, агентска и транспортна дейност", 

специалност "Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", 

задочна форма на обучение, автор доц. д-р Златина Караджова. 

24. Учебна програма по дисциплината "Мениджмънт на туристическия бизнес", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р Златина Караджова. 

25. Учебна програма по дисциплината "Маркетинг в туризма", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на обучение, автор 

доц. д-р Веселина Атанасова. 

26. Учебна програма по дисциплината "Социална психология и туристическо поведение", 

специалност "Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", 

задочна форма на обучение, автор доц. д-р Соня Стефанова. 

27. Учебна програма по дисциплината "Управление на качеството в туризма", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р Златина Караджова 

28. Учебна програма по дисциплината "Консултативен мениджмънт", специалност "Туризъм", 

ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на обучение, 

автор доц. д-р З. Дечев. 

29. Учебна програма по дисциплината "Алтернативни видове туризъм", специалност "Туризъм", 

ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на обучение, 

автор проф. д-р Стоян Маринов. 

30. Учебна програма по дисциплината "Международни сделки и договори в туризма", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р Николай Милев. 

31. Учебна програма по дисциплината "Иновации в туризма", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на обучение, автор 

доц. д-р Минчо Полименов. 

32. Учебна програма по дисциплината "Управление на приходите в хотелиерството", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р Розалин Янев. 

33. Учебна програма по дисциплината "Тайм мениджмънт в туризма", специалност "Туризъм", 

ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "Бакалавър", задочна форма на обучение, 

автор доц. д-р Златина Караджова. 

34. Учебна програма по дисциплината "Планиране на туристически маршрути", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна 

форма на обучение, автор доц. д-р З. Дечев. 
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35. Учебна програма по дисциплината "Туроператорска, агентска и транспортна дейност", 

специалност "Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", 

задочна форма на обучение, автор доц. д-р Златина Караджова. 

36. Учебна програма по дисциплината "Мениджмънт на туристическия бизнес", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна 

форма на обучение, автор доц. д-р Златина Караджова. 

37. Учебна програма по дисциплината "Управление на качеството в туризма", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна 

форма на обучение, автор доц. д-р Златина Караджова. 

38. Учебна програма по дисциплината "Консултативен мениджмънт", специалност "Туризъм", 

ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р З. Дечев. 

39. Учебна програма по дисциплината "Стратигическо пазарно позициониране", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна 

форма на обучение, автор проф. д-р Стоян Маринов. 

40. Учебна програма по дисциплината "Международни договори и сделки в туризма", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна 

форма на обучение, автор доц. д-р Николай Милев. 

41. Учебна програма по дисциплината "Организационен мениджмънт в туризма", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна 

форма на обучение, автор проф. д-р Стоян Маринов. 

42. Учебна програма по дисциплината "Иновации в туризма", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна форма на обучение, 

автор доц. д-р Минчо Полименов. 

43. Учебна програма по дисциплината "Управление на приходите в хотелиерството", специалност 

"Туризъм", ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна 

форма на обучение, автор доц. д-р Розалин Янев. 

44. Учебна програма по дисциплината "Екскурзоводство", специалност "Туризъм", ОКС 

"Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна форма на обучение, 

автор доц. д-р З. Дечев. 

45. Учебна програма по дисциплината "Тайм мениджмънт в туризма", специалност "Туризъм", 

ОКС "Магистър", МП "Управление на туризма"  след ОКС "проф. бакалавър", задочна форма на 

обучение, автор доц. д-р Златина Караджова. 

Квалификационни характеристики за ПН 3.9 „Туризъм“: 

1. Магистърска програма " Мениджмънт на туристическата дестинация" 

2. Магистърска програма "Управление на туризма" след ОКС "Проф. бакалавър" 

3. Магистърска програма "Управление на туризма" след ОКС " Бакалавър 

 

13.01.2021г - приемане на актуализирани учебни планове, квалификационна характеристика, и 

учебни програми, както следва: 

1. Учебен план за ОНС „Доктор“, ПН 3.7 Администрация и управление, Докторска програма 

„Организация и управление на производството (индустрията), Редовна форма“. 

2. Учебен план за ОНС „Доктор“, ПН 3.7 Администрация и управление, Докторска програма 

„Организация и управление на производството (индустрията), Задочна форма“. 

3. Квалификационна характеристика за докторска програма „Организация и управление на 

производството (индустрията)“, ПН 3.7 „Администрация и управление“. 

4. Учебни програми по дисциплината „Гражданско образование“, ОКС „Бакалавър“, спец. „Социална 

педагогика“, 3-ти курс, 6-ти семестър, ПН 1.2 „Педагогика“, Редовна и задочна форма на обучение и 

предлага същите да бъдат приети от ФС на ФОН. 

 

 17.02.2021г – Приемане на учебни програми, на актуализирани и нови конспекти за държавни 

изпити, както следва: 

- учебна програма „Инженерни решения” за магистърска програма ,,Технологии и мениджмънт на 

петролната и газовата инфраструктура”, специалност Индустриален мениджмънт, ОКС „Магистър“, 

Редовна форма, и предлага същата да бъде разгледана и приета от ФС на ФОН, както 

- актуализирани учебни програми за докторска програма „Организация и управление на 

производството“: 
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- Избираеми дисциплини: 

1. Системи за подпомагане на решенията в производствения мениджмънт. 

2. Управление на веригата на доставките. 

3. Управление на качеството на логистичните дейности. 

4. Оптимизация на бизнес процесите в производствената  организация. 

5. Съвременни системи за производствен мениджмънт. 

6. Управление на човешките ресурси в индустриалното предприятие. 

- Факултативни дисциплини:  

1. Методология и методика на научните изследвания. 

2. Финанси на индустриалното предприятие . 

3. Управленско счетоводство на индустриалното  предприятие. 

4. Маркетинг мениджмънт на индустриалното предприятие. 

- актуализирани учебни програми за ОКС „бакалавър“: 

1. Управление на иновациите за специалности СУ и ИМ редовно обучение. 

2. Стопанска логистика за специалности СУ, М, ИМ задочно обучение. 

3. Операционен мениджмънт за специалности СУ, М, ИМ задочно обучение. 

- Конспекти: 

1. Нов конспект: 

 Конспект за държавен изпит за магистърска програма „Информационни технологии в 

обучението 1-4 клас“, специалност „ПНУП“, ОКС Магистър. 

2. Актуализация на следните конспекти: 

 За ОКС Бакалавър 

 Конспект за писмен държавен изпит по педагогика и психология за специалност ПНУП 

(Предучилищна и начална училищна педагогика), редовно и задочно обучение. 

 Конспект за писмен държавен изпит по методика на обучението за специалност ПНУП 

(Предучилищна и начална училищна педагогика), редовно и задочно обучение. 

 Конспект за писмен държавен изпит по педагогика и психология за специалност НУПЧЕ 

(Начална училищна педагогика и чужд език), редовно обучение. 

 Конспект за писмен държавен изпит по методика на обучението за специалност НУПЧЕ 

(Начална училищна педагогика и чужд език), редовно обучение. 

 Конспект за писмен държавен изпит по педагогика и психология за специалност ПУПЧЕ 

(Предучилищна педагогика и чужд език), редовно обучение. 

 Конспект за писмен държавен изпит по методика на обучението за специалност ПУПЧЕ 

(Предучилищна педагогика и чужд език), редовно обучение. 

 Конспект за писмен държавен изпит по педагогика и психология за специалност Социална 

педагогика, редовно и задочно обучение. 

 За ОКС Магистър 

 Конспект за писмен държавен изпит по методика на обучението за специалност ПНУП, 

магистърска програма ПНУП (Предучилищна и начална училищна педагогика), задочно обучение. 

- Конспект за писмен държавен изпит по методика на обучението за специалност ПНУП, 

магистърска програма Съвременни аспекти на образованието в детската градина и началното училище, 

задочно обучение. 

 

07.06. и 16.06.2021г – Приемане на актуализация на учебни планове и квалификационни 

характеристики за всички професионални направления във ФОН, както следва: 

- актуализация на учебен план и квалификационна характеристика към учебния план на специалност 

„Българска филология“, ОКС „бакалавър“; 

- актуализация на учебен план и квалификационната характеристика към учебния план на специалност 

„Българска филология“, ОКС „магистър“, МП „ Езикът и литературата – културологични проекции“; 

- актуализация на учебен план и квалификационна характеристика за специалност  „Предучилищна  и  

начална училищна педагогика“,  редовно  и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“; 

− актуализация на учебен план и квалификационна характеристика за специалност „Начална училищна 

педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“; 

− актуализация на учебен план и квалификационна характеристика за специалност „Предучилищна 

педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“; 

− актуализация на учебен план за специалност „Социална педагогика“, редовно и задочно обучение, 

ОКС „Бакалавър“; 
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− актуализация на учебен план и квалификационна   характеристика   за специалност „Предучилищна 

и начална училищна педагогика“, магистърска програма „ПНУП“ – широк профил, задочно обучение, 

ОКС „Магистър“; 

− актуализация на учебен план и квалификационна характеристика за специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“, магистърска програма „ПНУП“ – тесен профил, задочно обучение, 

ОКС „Магистър“; 

− актуализация на учебен план и квалификационна характеристика за специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“, магистърска програма  „Съвременни  аспекти  на  образованието  в  ДГ  

и  НУ“,  задочно обучение, ОКС „Магистър“; 

− актуализация  на  учебен план и за специалност  „Предучилищна  и  начална училищна педагогика“, 

магистърска програма „Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ“, редовно обучение, ОКС 

„Магистър“; 

− актуализация на учебен план за специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 

магистърска програма „Информационни технологии в обучението 1-4 клас“, редовно и задочно 

обучение, ОКС „Магистър“; 

- актуализация на квалификационна характеристика и учебен план на специалност „Стопанско 

управление“, ОКС „Бакалавър“, ро и зо. и квалификационна  характеристика и учебен план на  

специалност „Стопанско управление“, ОКС „Магистър“, МП „Управление на международния бизнес“, 

след ОКС „Бакалавър“ от области на ВО 1,2,3,4,5,6,7,8,9,  ро и зо; 

- актуализация на учебни планове и квалификационни характеристики към учебните планове на 

специалности „Туризъм“, ОКС „Бакалавър и ОКС „Магистър“ (МП "Управление на туризма" - широк 

профил, МП "Управление на туризма" - тесен профил, МП "Мениджмънт на туристическа 

дестинация") и актуализирани учебни планове и квалификационни характеристики за специалност 

"Маркетинг", ОКС „Бакалавър“ и ОКС "Магистър" (МП "Маркетинг - мениджмънт" широк профил, 

редовна и задочна форма  на обучение, МП "Маркетинг - мениджмънт" тесен профил, редовна и 

задочна форма  на обучение., МП "Корпоративен маркетинг"  широк и тесен профил, редовна и задочна 

форма  на обучение); 

- актуализация на учебни планове и квалификационни характеристики към учебните планове за ОКС 

„Бакалавър“, специалности – „Български език и история“, „История и философия“ и за ОКС 

„Магистър“ образователна програма „Иновации в обучението по история в средното училище“, широк 

профил, редовно и задочно обучение и образователна програма „Иновативни подходи в обучението по 

философия в средното училище“, широк профил, редовно и задочно обучение; 

- актуализираните учебни планове, с включената факултативна дисциплина „Работа със среда за 

виртуална и добавена реалност“, на специалност „Българска филология“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

”Магистър”, МП “Езикът и литературата - културологични проекции”; 

- актуализация на учебната документация в ПН 1.3 - факултативната дисциплина  ,,Работа със среда за 

виртуална и добавена реалност“, да бъде включена в учебните планове на специалности „Български 

език и история“, „История и философия“, ОКС „Бакалавър“ и за ОКС „Магистър“ - образователна 

програма „Иновации в обучението по история в средното училище“, широк профил, редовно и задочно 

обучение и образователна програма „Иновативни подходи в обучението по философия в средното 

училище“, широк профил, редовно и задочно обучение; 

- актуализация на учебната документация в ПН 5.13 - факултативната дисциплина  ,,Работа със среда 

за виртуална и добавена реалност“, да бъде включена в учебните планове на специалност 

,,Индустриален мениджмънт“, ОКС ,,Бакалавър“ и ОКС ,,Магистър“ (МП ,,УОПМОТАС“, ,,Инженерен 

дизайн“ и ,,Технологии и мениджмънт на петролната и газова инфраструктура“) в трети зимен 

семестър, редовно и задочно обучение; 

- Еднократна промяна в учебните планове на ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ и Социална педагогика, за 

добавяне на факултативна дисциплина за работа с добавена и виртуална реалност;  

- Актуализация на квалификационната характеристика в ОНС „Доктор“ на докторска програма в ПН 

1.2. Педагогика „Предучилищна и начална училищна педагогика“; 

- актуализация на учебната документация в ПН 3.7 – актуализация на учебен план на специалност 

«Стопанско управление», ОКС «Бакалавър», ро и зо. и на  специалност  «Стопанско управление», ОКС 

«Магистър», МП «Управление на международния бизнес», МП “Финансов мениджмънт на 

предприятието“, МП „Управление и развитие на човешките ресурси“ и МП „Администрация и 

управление в публичния сектор“, ро и зо: факултативната дисциплина ,,Работа със среда за виртуална 

и добавена реалност“ да бъде включена в учебните им планове; 

- актуализация на учебната документация в ПН 3.9 и 3.8 - промени в учебните планове на специалности 

„Туризъм“, ОКС „Бакалавър и ОКС „Магистър“ (МП "Управление на туризма" - широк профил, МП 
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"Управление на туризма" - тесен профил, МП "Мениджмънт на туристическа дестинация") и на 

специалност "Маркетинг", ОКС „Бакалавър“ и ОКС "Магистър" (МП "Маркетинг - мениджмънт" 

широк профил, редовна и задочна форма  на обучение, МП "Маркетинг - мениджмънт" тесен профил, 

редовна и задочна форма  на обучение, МП "Корпоративен маркетинг"  широк и тесен профил, редовна 

и задочна форма  на обучение). 

 
13.10.2021г – Приемане на учебна документация, както следва: 

- нова учебна програма за ОКС „Бакалавър“, специалност „История и философия“ - дисциплина 

„Съвременна философия“. 

- актуализация  на учебните планове за ОКС „Магистър“, МП Предучилищна и начална училищна 

педагогика в частта за  форма на завършване  - със защита на дипломна работа;  
- нови и актуализирани програми: 

Нови програми: 

За ОКС Магистър 

- Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика (след ОКС “бакалавър“ (от 

ПН1;ПН2;ПН3;ПН4;ПН5;ПН6;ПН7;ПН8;ПН9), задочно: 

1. Приобщаващо образование в ДГ и НУ - доц. д-р Мария Дишкова, 1 курс, 2 семестър, 15 лекции и 15 

семинарни занятия. 

2. МОБЕЛ в ДГ и НУ- проф. д.п.н Маргарита Терзиева, 1 курс, 2 семестър, 30 лекции и 15 практически 

занятия. 

- Предучилищна и начална училищна педагогика (след ОКС “професионален бакалавър“ от ПН1.2), 

задочно: 

1. Приобщаващо образование в ДГ и НУ-доц. д-р Мария Дишкова, 1 курс, 2 семестър, 15 лекции и 15 

семинарни занятия. 

2. МОБЕЛ в ДГ и НУ- проф. дпн Маргарита Терзиева , 1 курс, 2 семестър, 30 лекции и 15 практически 

занятия 

- За магистърска програма „Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ“, задочно: 

1. Методика на обучението по БЕЛ в ДГ и  НУ – проф. дпн Маргарита Терзиева, 1 курс, 2 семестър, 

30лекции и 15 практически занятия 

За ОКС „ Бакалавър“ 

- Предучилищна и начална педагогика, редовно 

1.  Педагогика на девиантното поведение (избираема дисциплина по списък 3), доц. д-р М. Дишкова, 1 

курс, 2 семестър, 15 лекции и 15 практически занятия. 

2.  ИКТ в обучението и работа в дигитална среда, проф. д-р Румяна Папанчева, доц. д-р Красимира 

Димитрова ПНУП, 1 курс, 1 семестър, 15 лекции и 15 практически упражнения 

- Предучилищна и начална педагогика, задочно 

1. Педагогика на девиантното поведение- доц. д-р М. Дишкова, 1 курс, 2 семестър, 8 лекции и 8 

семинарни занятия. 

- Предучилищна педагогика и чужд език, редовно 

1.  Педагогика на девиантното поведение (избираема дисциплина по списък 2), доц. д-р М. Дишкова, 1 

курс, 2 семестър, 15 лекции и 15 семинарни занятия. 

2.  Предучилищна педагогика- д-р Пенка Вълчева, 1 курс, 2 семестър, 30 лекции и 15 практически 

занятия. 

3.   ИКТ в обучението и работа в дигитална среда, проф. д-р Румяна Папанчева, доц. д-р Красимира 

Димитрова ПУПЧЕ, 1 курс, 1 семестър, 15 лекции и 15 практически упражнения. 

- Начална училищна педагогика и чужд език, редовно 

1.  Педагогика на девиантното поведение (избираема дисциплина по списък 3)- доц. д-р М. Дишкова, 

1 курс, 2 семестър, 15 лекции и 15 семинарни занятия. 

2.   ИКТ в обучението и работа в дигитална среда, проф. д-р Румяна Папанчева, доц. д-р Красимира 

Димитрова НУПЧЕ, 1 курс, 1 семестър, 15 лекции и 15 практически упражнения. 

- Социална педгогика, редовно 

 1. Педагогическа етика- д-р Елена Петкова, 1 курс, 2 семестър, 30 лекции. 

- Социална педагогика, задочно 

 1. Педагогическа етика- д-р Елена Петкова, 1 курс, 2 семестър, 15 лекции. 

- актуализация на учебни планове на специалност „Стопанско управление“, ОКС „Магистър“, както 

следва: МП  „Финансов мениджмънт на предприятието“ – тесен и широк профил, редовно и задочно 

обучение; МП „Управление и развитие на човешките ресурси“ – тесен и широк профил, редовно и 
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задочно обучение; МП „Управление на международния бизнес“ – тесен и широк профил, редовно и 

задочно обучение. 

В заключение може да се каже, че заседанията на Учебно-методичния съвет към ФОН се 

провеждат съобразно необходимостта от осигуряване на образователния процес с учебна 

документация. Членовете на УМС участват активно в обсъжданията на заседанията. Предложенията 

на УМС се докладват своевременно на заседанията на ФС на ФОН за обсъждане и приемане.   

Посочената фактология дава основание да се направи извода, че  УМС към ФОН за периода на 

работа от 19 октомври 2020г до 30 октомври 2021г е изпълнил успешно основните си функции. 

 

Председател на УМС към ФОН: /П/  

/доц. д-р Добромир Йорданов/ 

 

*Отчетът за дейността на УМС към Факултета по обществени науки е приет на заседание на 

Факултетния съвет, проведено на 11 ноември 2021 г., протокол № 12 


