
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 23. 02. 2012 г.  

(Протокол № 7) 
 

1. Приема актуализиран учебен план за ОКС „професионален бакалавър”, 
специалност „Компютърни системи и технологии”. 

2. Приема актуализиране на квалификационните характеристики за ОКС 
„бакалавър” на специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика”, 
„Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика и чужд език” и „Начална училищна 
педагогика и чужд език”. 

3. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”, 
специалност „Социална педагогика”, магистърска програма „Организация на социални 
институции от нов тип”, 3 семестъра, задочна форма на обучение. 

4. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”, 
специалност „Педагогика на обучението по...”, магистърска програма „Иновации в 
обучението по история в средното училище”, 3 семестъра, редовна и задочна форма на 
обучение. 

5. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”, 
специалност „Българска филология”, магистърска програма „Език, литература и 
образование”, 3 семестъра, редовна форма на обучение. 

6. Приема актуализиран учебен план за ОКС „бакалавър”, специалност 
„Медицинска сестра”, редовна форма на обучение, в сила от уч. 2012/2013 г. 

7. Приема адаптиран учебен план за ОКС „бакалавър”, специалност „Медицинска 
сестра”, за випуск 2011-2015 г. 

8. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „бакалавър”, 
специалност „Медицинска рехабилитация и Ерготерапия”,  редовна форма на обучение. 

9. Приема предложение за План-прием за студенти и докторанти за уч.2012/2013 г. 
10. Приема стандарт за разпределение по видове дейности и формиране на кредити 

при обучението на докторанти. 
11. Приема предложение за разпределяне на средствата от субсидията за НИХТД за 

2012 г., както следва: 
1.За проекти, свързани с научната и художествено-творческа дейност на 
Университета – 90000 лв.  
2.За проекти, свързани с изграждане на научната инфраструктура на Университета – 
19000 лв.  
3.За общоуниверситетския фонд за научната дейност, т.е. за проекти за подготовка 
за участие в международни научни програми (грантове) – 19000 лв.  
3. 1 Да се обяви конкурс за един грант за 2012 г. 
4. Към фонд „Текущо финансиране и подпомагане” – 2000 лв. по 250 лв. за всяко 
перо – общо 8 
5. За издаване на учебници и научни трудове – 12000 лв. (7352 лв. преходен остатък 
от 2011 г.) 
6. Средства за заплащане на рецензентите на новопостъпили проекти - 2192 лв. 

Сумата по т.1 и т.5 да се разпредели за факултетите и включените към тях звена, както 
следва: 

• ФТН и Технически колеж - 30000 лв. за научна дейност и 6676 лв. за издаване на 
учебници и научни трудове. 



• ФПН, Медицински колеж и ЦНИЛ – 30000 лв. за научна дейност и 6676 лв. за 
издаване на учебници и научни трудове. 

• ФОН, Колеж по туризъм, Департамент по чуждо езиково обучение - 30000 лв. за 
научна дейност и 6000 лв. за издаване на учебници и научни трудове. 

Вътрешното разпределение между факултети и прикрепените към тях звена да бъде на 
два принципа: 
1. Според броя на хабилитираните преподаватели в звената, които могат, съгласно 

Наредбата да бъдат ръководители. 
2.  Според съотношението на брой преподаватели на основен трудов договор с 

Университета – за 2011 г.  
12. Приема предложение отчисленията за НИД да бъдат разпределени както следва: 

1. За календарната 2012 година от цената на договорите, сключени с фирми и 
ведомства чрез НИС, за административно-финансово обслужване от НИС и за режийни 
разходи за Университета, отчисленията да бъдат 18% (10% за Университета и 8% за НИС). 

Отчисленията от цената на договори с МОМН или с международни институции да 
бъдат съгласно условията на МОМН или международните институции. 

2. За календарната 2012 година от цената на договорите, сключени с фирми и 
ведомства чрез НПД, отчисленията за Университета да бъдат 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. 

3.Договорите, за които не са предвидени режийни разходи ще бъдат обслужвани от 
НИС, само ако техните ръководители намерят форма за поемане на част от разходите на 
Университета и издръжка на персонала на НИС, съответно на 18% от цената на договора. 

13. Приема Правила за работата на Комисията по регулиране на академичния състав 
на Университета с направените корекциии предложения. 

14. Приема предложение съотношението на академичните длъжности 
професор:доцент:гл.асистент:асистент за 2012 г. да бъде съответно 1:6:6:2. 

15. Приема «Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи» в Университет 
«Проф.д-р Асен Златаров». 

16.Определя продажна цена на Кандидатстудентски справочник за учебната 
2012/2013 г. в размер на 10.00 (десет) лв. , в т.ч 15% търговска отстъпка. 

17. Приема преименуване на катедра «Маркетинг» в катедра «Маркетинг и 
туризъм», както и преструктуриране на академичния състав на катедрите «Маркетинг» и 
«Икономика и управление». 

18. Приема преобразуването на секции «Икономика и управление на 
туристическото обслужване» и «Организация и технология на на туристическото 
обслужване» в катедри. 

19. Приема улицата, перпендикулярна на бул.Яким Якимов, минаваща покрай бл.38 
и Факултет по обществени науки в к-с Славейков, да се казва улица „Студентска”. 

20. Приема предложение за промяна на наименование и структура на нов факултет 
в Университет „Проф.д-р Ас.Златаров”-Бургас-Факултет по „Медицински науки, 
обществено здраве и здравни грижи” (ФМНОЗЗГ). 



21. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на 
проведените избори на Общото събрание на Факултет по обществени науки. 

22. Утвърждава План-сметка за обучението на чуждестранни студенти през втори 
семестър на уч. 2011/2012 г. 
 


