
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 25. 10. 2012 г  

(Протокол № 15) 
 

  
     1. Избира доц. Ирена Марковска за технически секретар на Академичния съвет на 

Университет „проф д-р Асен Златаров” 
     2. Приема отчета за изминалата кандидатстудентска кампания за учебната 2012/2013 

и дава много висока оценка на проведената кампания. 
           3. Приема актуализация на учебен план за специалност „Българска филология”, 
ОКС „бакалавър”, като променя наименованието на учебната дисциплина „История на 
българския книжовен език”  в  „История на българския език”. 

4. Приема актуализация на Правилника за определяне на работната заплата.  
5. Считано от 01.11.2012, получаваните персонални надбавки  за  ръководна 

длъжност в Университета се преизчисляват чрез коефициент от основната работна заплата 
за асистент, а не спрямо минималната работна заплата и са отразени в Приложение 1, 
което е неотменна част от Правилника за определяне на работната заплата. 

6. Избира Йордан Кръстанов Георгиев на академичната длъжност „асистент”, 
професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” по научна 
специалност шифър 02.20.00 „Електротехника и електронна техника” (Полупроводникови 
елементи) в състава на катедра  „ЕЕКТ” на Технически колеж. 

7. На основание на чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда, § 11 от Заключителните 
разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на доц. д-р Богдан Бонев с една година, считано от 
датата на раждане. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 
изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

8. Приема финасовия отчет за  кандидатстудентската кампания за учебната 2012 / 
2013 год. Академичният съвет възлага на Ректорския съвет да направи индивидуално 
разпределение на възнагражденията между участниците в кампанията, съобразно тяхното 
участие и принос. 

9. Да се направят промени в „Счетоводната политика” на Университет „проф. д-р 
Асен Златаров”, както следва:  
1. В раздел V „Оценка на активите”, б.А. Дълготрайни материални активи, т.1 „Признаване 
на ДМА”, т. 1.2. „За компютърните конфигурации и други подобни взаимосвързани 
активи” се променя прага на същественост от „1000” на „500” (без ДДС).     
2. В раздел V „Оценка на активите”, б.А. Дълготрайни материални активи, т.4 „Оценка 
след първоначално признаване”, т. 4.2. се променя както следва:  „Преглед за обезценка на 
ДМА се извършва веднъж на 2 години по счетоводна оценка, съобразно удвоените срокове 
за амортизация за данъчни цели в Закона за корпоративното  подоходно облагане, 
съответно: за компютри и хардуер – 4 год; за машини, оборудване и апаратура – 7 год.; за 
автомобили – 8 год; за стопански инвентар – 13 год.  
3. В раздел V „Оценка на активите”, б.Б. Нематериални дълготрайни активи т.1.1. 
„Признаване на НМДА” б.г. отпада. 

10. Зала 101 във ФОН към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” да носи името 
на доц. Цветан Асенов. Да бъде подредена експозиция, свързана с живота и делото на доц. 
Цветан Асенов, а дарените от семейството му книги от личната му  библиотека да бъдат  
подредени  в  библиотеката на ФОН. 



11. Да се увеличат основните работни заплати в Университет „проф. д-р Асен 
Златаров” при спазване на следните условия: 
1.  Всички основни заплати по – ниски от 310 лв. месечно се повишават на 310 лв 
(увеличение 6,9 %).  
2. Основните заплати на академичния състав – асистенти, главни асистенти, доценти и 
професори се увеличават с 5 %.  
3. Фондът от основна работна заплата на неакадемичния състав, получаващ работна 
заплата по – висока от определената  минимална работна заплата за страната да се увеличи 
с 5 %. Конкретният размер на увеличението е диференциран и се определя от прекия 
ръководител, съгласувано с ръководството на Университета.  
4. Новите основни заплати влизат в сила от 01.11.2012 год. 

12. Приема фиксирана ставка за докторските надбавки, съответно:  за образователна 
и научна степен „доктор” –  240  (двеста и четиридесет) лв, за „доктор на науките” – 470 
(четиристотин и седемдесет) лв.  Новите надбавки  влизат в сила от 01.11.2012 год и не 
подлежат на промяна до  31.12.2013. 

13. Приема  план – сметка за целия курс  на обучение по магистърска програма,  
платено обучение. 

 
 
 


