РЕШЕНИЯ
на Академичния съвет от проведеното заседание на 25.11.2021 г.
(Протокол № 33)
1. Приема актуализирана учебна документация, постъпила от Факултет по
природни науки, както следва:
- актуализиран учебен план на специалност „Химия“, ОКС „бакалавър“, редовна
форма на обучение. Актуализацията влиза в сила от учебната 2021-2022 г. и се отнася
за студентите, приети през учебната 2020-2021 г.
- актуализиран учебен план на специалност „Химия на козметичните и
повърхностно активни вещества“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение.
Актуализацията влиза в сила от учебната 2021-2022 г. и се отнася за студентите,
приети през учебната 2020-2021 г.
2. Дава ход на подготовката за акредитация на нова докторска програма
„Социална педагогика“ в ПН 1.2. Приема анотация на програмата.
3. Поради промени в структурата на университета, като създаване на нов
факултет, закриване на департамент, преобразуване на звено „Науноизследователски
сектор“ в Научноизследователски институт се извършва актуализация на Част Първа
„Общи положения“ от Счетоводната политика.
4. Във връзка с въведената амортизация на дълготрайните активи в бюджетните
предприятия и закупените и внедрени в счетоводната дейност нови програмни
продукти, както и заменянето на авторски софтуер с новозакупен софтуер за нуждите
на научноизследователския институт се извършва актуализация на Част Втора
„Основни елементи на счетоводната политика“ от Счетоводната политика.
5. Във връзка с променените срокове за годишна инвентаризация на
дълготрайните активи от „три“ на „две“ години и поради наложилата се практика,
прегледът за обезценка да се извършва по време на годишната инвентаризация, в
Раздел II на Част Трета „Собствен капитал, активи и пасиви, приходи и разходи,
трансфери“ , т.1.2.4 и т.2.4.„три“ се заменя с „две“, както следва:
- В т. 1.2.4.:„Университетът извършва преглед за обезценка на ДМА веднъж на
две години.“
- В т.2.4.: „Обезценката се извършва веднъж на две години.“
6. Във връзка с отчитането на вътрешните взаимоотношения в рамките на
университета и въвеждането на с-ка 7600, освен с-ка 4500, в Раздел II на Част Трета
„Собствен капитал, активи и пасиви, приходи и разходи, трансфери“, т.4.9. се
променя както следва: „За отчитане на вътрешните взаимоотношения в рамките на
университета се използват две счетоводни сметки: Сметка 7600 „Прехвърлени активи и
пасиви в отчетна група“ за доставки и прехвърляне на активи, а за прехвърляве на
приходи, разходи и трансфери се използва сметка 4500 „Вътрешни разчети за доставки
и прехвърляне на активи, пасиви, приходи и разходи“.“
7. Във връзка с вътрешните трансферни взаимоотношения в рамките на
университета при отчитането на паричните средства в СЕБРА, в Раздел IV на Част
Трета 2 „Собствен капитал, активи и пасиви, приходи и разходи, трансфери“, т.2.
и т.3. се променят както следва:
- В т.2.: „Сметка 7501 “Вътрешни касови трансфери в лева” се отчита
централизирането
на
паричните
средства
от
транзитната
сметка
на
Научноизследователския институт /НИИ/ по сметката на университета.“
- В т.3.: „Сметка 7500 “Разчети за плащания в СЕБРА” §§ 66-00 се ползва при
отчитането на плащанията, инициирани с бюджетно платежно нареждане с
десетразряден код от НИИ.“

8. Приема Индивидуален сметкоплан за 2021 г. – Приложение 1 към
Счетоводната политика на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за 2021 г.
9. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика (Методика на обучението по музика в детската градина и началното
училище), със срок 2 месеца от обнародването му в Дъжавен вестник.
10. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област
на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) със срок 2 месеца от датата на
публикуване на обявата на сайта на университета.

