
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 14.02.2013 г 

(Протокол № 20) 
 

1. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Компютърни системи и 
технологии”, специалност „Компютърни системи и технологии”, задочна форма на 
обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална такса 480 лв. 

2. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Електроника” – широк 
профил, специалност „Електроника”, задочна форма на обучение, срок на обучение 4 
семестъра, семестриална такса 480 лв. 

3. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Инженерен дизайн”, 
специалност „Индустриален мениджмънт”, задочна форма на обучение, срок на обучение 
4 семестъра, семестриална такса 500 лв. 

4. Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета, Отчета за извънбюджетните 
сметки и фондове и Отчета за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове 
по чл. 45 ал.2 от ЗУДБ – дарения  на Университет ,,Проф. д-р А. Златаров” – гр. Бургас към 
31.12.2012 г. 

5. Приема плана за бюджет на Университет  "Проф. д-р Асен Златаров" за 2013 год. 
6. Приема предложение за разпределяне на средствата от субсидията за НИХТД за 

2013 г., както следва: 
6.1. За проекти, свързани с научната и художествено-творческа дейност на 
Университета – 90000 лв. (2012 г. – 90000 лв.) 
6.2. За проекти, свързани с изграждане на научната инфраструктура на 
Университета – 12800 лв. (2012 г. – 19000 лв.) 
6.3. За общоуниверситетския фонд за научната дейност, т.е. за проекти за 
подготовка за участие в международни научни програми (грантове) – 25000 лв. 
(2012 г. – 19000 лв.) 
6.4. Към фонд „Текущо финансиране и подпомагане” – 13200 лв., (2012 г. – 2000 
лв.).  Натрупаната сума се преразпределя между пера: 
- подкрепа на текущи международни програми и проекти; 
- международни програми и проекти, за които не се признава за разход начисления 
ДДС; 
- съфинансиране на собствени и национални проекти от други организации. 
6.5. За издаване на учебници и научни трудове – 15000 лв. (7058лв. преходен 
остатък от 2012 г.), (2011 г. – 12000 лв.) 
6.6. Средства за заплащане на рецензентите на новопостъпили проекти - 2993 лв. 
(2011 г. – 2000 лв.) 
Сумата по т.6.1. и т.6.5. да се разпредели за факултетите и включените към тях 

звена, както следва: 
 ФТН и Технически колеж  - 30000 лв. за научна дейност и 5000 лв. за издаване на 

учебници и научни трудове. 
 ФПН, Медицински колеж и ЦНИЛ – 30000 лв. за научна дейност и 5000 лв. за 

издаване на учебници и научни трудове. 
 ФОН, Колеж по туризъм, Департамент по чуждо езиково обучение - 30000 лв. за 

научна дейност и 5000 лв. за издаване на учебници и научни трудове. 



Вътрешното  разпределение между факултети и прикрепените към тях звена може да 
бъде на два принципа: 

6.7. Според броя на хабилитираните преподаватели в звената, които могат, съгласно    
       Наредбата да бъдат ръководители. 
6.8. Според съотношението на брой преподаватели на основен трудов договор с  
       Университета – за 2012 г.  

     7. Приема предложение отчисленията за НИД (режийни разходи) за 2013 год. да 
бъдат разпределени както следва: 
           7.1. От стойността на договори, сключени с фирми и ведомства чрез НИС, за 
извършваното административно-финансово обслужване от НИС режийните да бъдат в 
размер на 8%. За режийни разходи за Университета, отчисленията да бъдат 8%. Общо 
отчисленията са 16 %.  От процентното съотношение за НИС да се отделя 1%  за Фонд 
„Резервен” (т. 24 от Правилата за организацията и дейността на НИС).  Отчисленията 
от стойността на договорите с МОМН или с международни институции да бъдат съгласно 
условията на МОМН или международните институции, но не повече от 7 %. 
           7.2. 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. 
          7.3. Договорите, за които не са предвидени режийни разходи, но са обслужвани от 
НИС, следва да съдържат форма за поемане на част от разходите на Университета и 
издръжка на персонала на НИС в размер на 16 % от цената на договора. Такива могат да 
бъдат разходите за труд, канцеларски материали, консумативи, електричество, телефон, 
факс и др.  
       8. Приема план – сметка за съвместно обучение със Санкт-Петербургския университет 
на Държавната противопожарна служба към Министерството на извънредните ситуации на 
Руската федерация, за курса по “Психология”  през  първи семестър на уч. 2012/2013 год. 

 
 

 


