
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 15. 07. 2010 г.  

 
1. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за 

проект за разкриване на нова специалност «Социални дейности» с 
професионална квалификация «Социален работник» за ОКС 
«Бакалавър». 

2.Приема актуализация на учебен план за ОКС «Бакалавър» за 
специалност «Химия», редовна форма на обучение. 

3. Приема Втори доклад за изпълнение на препоръките към 
Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-Бургас, формулирани в 
решението на Акредитационния съвет от 17.05.2007г. 

4. Приема Самооценяващ доклад за функциониране на 
вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на 
обучение и академичния състав в Университет „Проф.д-р Асен 
Златаров”-Бургас. 

5. Приема Доклада за изпълнение на препоръките, формулирани 
в Решението на Постоянната комисия по Природни науки, математика 
и информатика от 17.05.2007г. при получена програмна акредитация на 
професионално направление 4.2. „Химически науки” - за ОКС 
„Бакалавър” и ОКС „Магистър” във Факултета по природни науки към 
Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-Бургас. 

6. Приема Програма от мерки за отстраняване на констатирани 
слабости при програмната акредитация на Професионално направление 
1.3. «Педагогика на обучението по...», във Факултета по обществени 
науки към Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-Бургас, за ОКС 
«Бакалавър» по «Български език и история» 

7. Приема Антикризисна програма за компенсиране на недостига 
на финансови средства, поради намалени субсидии в бюджетната 
издръжка на Университета. 

8. Приема примерна декларация, чрез която се установява, кои от 
членовете на академичния състав на втори основен договор ще 
участват при акредитацията на Университета. 

9. Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на 
Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-Бургас към 30.06.2010г. 

10. Обявява се конкурс за професор по научна специалност 
„Технология на силикатите”, шифър 02.10.12, със срок два месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 



11. Променя чл.20, ал.1 от Правилника за организиране и 
провеждане на научноизследователска и производствена дейност, а 
именно: 

След приключване и приемане на задачите по сключените 
договори, остатъкът от неизползваните активи се предават на 
университета, за да се използват от ръководителя на същия научен 
колектив при изпълнение на други задачи или се връщат на 
Възложителя, ако това е предварително определено от клаузите на 
договора. 

12.Студентите, които се преместват от висше училище, което не е 
на бюджетна субсидия и продължават обучението си в Университет  
„Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, правят еднократно дарение в полза 
на университета в размер на 2000,00 лв. 

 
 


