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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.02.2017 г. 

 

(Протокол № 29) 

 

 

1. Приема Отчетите за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства на 

Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров", Бургас  към 31.12.2016 г.  

2. Приема Плана за бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 

за 2017 г.  

3. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 1.3. „Педагогика на обучението по ..." за ОКС „бакалавър", научна 

специалност „Български език и история", „История и психология", „История и философия" 

и ОКС „магистър" редовно и задочно обучение – магистърска програма „Иновации в 

обучението по история в средното училище". 

4. Приема решение за преименуване на катедра „Физиотерапия, рехабилитация и 

курортология" в катедра „Обществено здраве и медико-социални грижи и рехабилитация" 

в структурата на ФОЗЗГ  

5. Приема следните отчисления за режийни разходи за календарната 2017 г.: 

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 6%. За режийни разходи за Университета, отчисленията да бъдат 6%. Общо 

отчисленията са 12%.  

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%. 

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; 
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 5 % за развитие на НПД. 

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 8% от цената на договора. Такива могат да 

бъдат разходите за труд, канцеларски материали, консумативи, електричество, телефон, 

факс и др.  

6. Одобрява финансиране на заявка за патент №112396/15.12.2016 по успешно 

завършил проект от фонд „Текущо финансиране и подпомагане”, в размер на 130 лв. 

7. Утвърждава план-сметка за обучението на чуждестранни студенти през първия 

семестър на учебната 2016/2017 г., като приема стойността на един час упражнение да 

бъде 3.50 лв, а режийните разходи за университета да бъдат в размер на 4 %. 

 

 

 


