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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на кореспондентски принцип  

на 10. 08. 2017 г. 

 

(Протокол № 36) 

 

 

       1. Приема актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

специалност „Химични технологии и психология на кризисните ситуации“, ПН 5.10. 

Химични технологии, ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение. 

        2. Приема допълнения в Счетоводната политика на Университет „Проф. д-р 

Асен  Златаров“ за 2017г., както следва: 

1). Индивидуален сметкоплан на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. 

Бургас за 2017г. (приложение 1). 

2). Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи в отчетността 

на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. (приложение 4). 

     3.  Отпадат следните текстове от Счетоводната политика: 

             3.1).  От т. 1.2.4.   „Обезценката се извършва по реда на т. 36 от ДДС № 

20/14.12.2004 г. на Министерство на финансите по счетоводна оценка, съобразно 

удвоените срокове за амортизация за данъчни цели в Закона за корпоративното подоходно 

облагане, както следва: 

 За компютри и хардуер - 4г. 

 За машини, оборудване и апаратура - 7г. 

 За автомобили - 8г. 

 За стопански инвентар -13г. 

Когато срокът за амортизация на актива е изтекъл, ДМА може да се обезцени.“ 

          3.2). Т.1.4. Предвид разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от Закона за счетоводството, 

амортизации на дълготрайните материални активи не се начисляват. 

       4. Въвеждат  се следните текстове в Счетоводната политика               

           4.1). В  т.1. ДМА на раздел II Активи и пасиви, втори абзац, се вмъква уточняващ 

текст: „(без ДДС)“, т.е. новия текс гласи: 

  „Университетът възприема 1000 (хиляда) лева /без ДДС) за стойностен праг на 

същественост,...“ 

4.2). В  т.1.ДМА на раздел II Активи и пасиви, се въвежда т.1.1.2. (нова): 
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„На основание чл.23 от ДДС 8/2014г., картините на територията на Факултета по 

обществени науки са заведени в с-ка 2203 „Активи с историческа и художествена 

стойност“ , независимо от стойността им." 

4.3). В  т.1.ДМА на раздел II Активи и пасиви, се въвежда т.1.4. (нов текст): 

„1.4. На основание указания на Министерство на финансите –ДДС № 05/30.09.2016г. за 

Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните 

организации, считано от 01.01.2017г. бе разработено ново приложение  към Счетоводната 

политика на университета: Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни 

активи в отчетността на Университет  „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас. (приложение  

4).“ 

4.4). Въвежда се нова  т.3. на раздел IV Трансфери, както следва: 

„Сметка 7500 “Разчети за плащания в СЕБРА” §§ 66-00 се ползва при отчитането на 

плащанията, инициирани с бюджетно платежно нареждане от звено „НИС“ срещу 

сметката на университета, като първостепенен разпоредител за целите на СЕБРА. 

Първостепенния разпоредител отчита по дебита на сметка 7500 всички извършени 

такива плащания от звено “НИС“ срещу кредитиране на банковата си бюджетна сметка в 

БНБ (сметка 5001 от СБО). От своя страна, звено “НИС“ отчита по кредита на сметка 7500 

всички извършени от него плащания чрез сметката на първостепенния разпоредител 

срещу дебитиране на съответните сметки за разчети с доставчици, разходи, банковата си 

бюджетна сметка  и др. При консолидиране на отчетите в системата на първостепенния 

разпоредител, салдото по тази сметка следва да е нулево – т.е. тази сметка по същество 

изпълнява същата функция както сметката / параграфа от ЕБК за вътрешните трансфери в 

системата на първостепенния разпоредител.“ 

 

 

 

 


