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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 19.07.2018 г. 

(Протокол № 47) 

1. Приема актуализирана учебна документация на специалности във ФОН, 

както следва: 

1) Актуализиран учебен план на специалност „Български език и история“, 

ОКС „Бакалавър“, ПН 1.3. Педагогика на обучението по..., редовна форма на 

обучение; 

2) Актуализиран учебен план на специалност „История и психология“, ОКС 

„Бакалавър“, ПН 1.3. Педагогика на обучението по..., редовна форма на обучение; 

3) Актуализиран учебен план на специалност „История и философия“, ОКС 

„Бакалавър“, ПН 1.3. Педагогика на обучението по..., редовна форма на обучение; 

4) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Иновации в обуче-

нието по история в средното училище“, специалност Български език и история, ПН 

1.3. Педагогика на обучението по..., тесен профил, два семестъра, редовна и задочна 

форма на обучение; 

5) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Иновации в обуче-

нието по история в средното училище“, специалност Български език и история, ПН 

1.3. Педагогика на обучението по..., широк профил, четири семестъра, редовна и 

задочна форма на обучение. 

2. Приема учебна документация на специалности във ФТН, както следва: 

1) Нов учебен план и квалификационна характеристика за докторска програ-

ма „Компютърни системи и технологии“, ПН 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника, редовна форма на обучение; 

2) Актуализиран учебен план за специалност „Техника и технологии в 

транспорта“, ОКС „бакалавър“, ПН 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 

редовна и задочна форма на обучение; 

3) Актуализирана квалификационна характеристика за магистърска програ-

ма „Електроника“, специалност „Електроника“, ПН 5.2. Електротехника, електро-

ника и автоматика, ОКС „магистър“. 

3. Приема учебна документация на специалности във ФПН, както следва: 

1) Нова квалификационна характеристика за магистърска програма 

„Екология и екологичен мениджмънт“, ПН 4.2. Химически науки, ОКС „магистър“, 
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за специалисти (три семестъра); 

2) Актуализирана квалификационна характеристика за магистърска програ-

ма „Екология и екологичен мениджмънт“, ПН 4.2. Химически науки, ОКС 

„магистър“, за неспециалисти (четири семестъра); 

3) Актуализирана квалификационна характеристика за магистърска програ-

ма „Екология и опазване на околната среда“, ПН 4.2. Химически науки, за 

специалисти (три семестъра); 

4) Актуализирана квалификационна характеристика за магистърска програ-

ма „Екология и опазване на околната среда“, ПН 4.2. Химически науки, за 

неспециалисти (четири семестъра); 

4. Приема решение за промяна в чл. 27 от Правилника за приемане на студенти 

в ОКС „бакалавър“ и ОКС „професионален бакалавър“ за учебната 2018/2019 г.  

5. Приема решение за обявяване на конкурси за докторанти за уч. 2018/19 г. – 

10 бройки за редовно обучение и 3 бройки за задочно обучение. 

6. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 3.8. Икономика и Доклад за изпълнение на програма от мерки по 

САНК за изпълнение на препоръки и съпътстващата документаци при програмна 

акредитация на професионално направление 3.8. Икономика за ОКС „бакалавър“ и 

ОКС „магистър“. 

7. Приема Доклад самооценка с приложения за изпълнение на препоръките, 

формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и 

управление при програмната акредитация на професионално направление 3.8. 

Икономика в рамките на тригодишния следакредитационен период. 

8. Приема Доклад за изпълнение на програма от мерки по САНК за изпълне-

ние на препоръки при програмна акредитация на професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика. 

9. Приема Доклад за изпълнение на програма от мерки по САНК за изпълне-

ние на препоръки при програмна акредитация на професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника. 

10. Приема Доклад самооценка за първа програмна акредитация на докторска 

програма „Неорганична химия“ в професионално направление 4.2. Химически 

науки. 
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11. Приема Доклад самооценка за първа програмна акредитация на докторска 

програма „Екология и опазване на околната среда“ в професионално направление 

4.2. Химически науки. 

12. Приема промени в Счетоводната политика на Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“ за 2018 г. в т.4.2.: 

1) Отпада стар текст: „Просрочени се считат вземанията и задълженията, 

за които се начисляват лихви за просрочие, съгласно договорните условия. “ 

2) Приема нов текст:  

 Просрочени се считат вземанията от страната, за които се начисляват 

лихви за просрочие, съгласно договорните условия – с изтекъл срок на погасяване 

от длъжниците над 30 календарни дни. 

 Вземанията от чужбина се третират съгласно сроковете, упоменати в 

договора. 

 Просрочени вземания с изтекъл срок за погасяване над 90 календарни 

дни се считат за трудносъбираеми и се провизират с 20 на сто от сумата на 

вземанията. 

 Просрочени вземания с изтекъл срок за погасяване над 180 календарни 

дни се считат за несъбираеми и се провизират с 50 на сто от сумата на вземанията. 

 Просрочени вземания от физически лица без наличие на договорни 

отношения, (студентски наеми), се класифицират като несъбираеми и се провизират 

в размер 50 на сто при изтичане на 180 дни от прекратяване на заповедта за 

настаняване в студентски общежития 

 Разходите за провизии се отразяват по счетоводни сметки на всеки три 

месеца. 

13. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключител-

ните разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас на проф. дтн Цонка Иванова 

Годжевъргова с една година, считано до 15.08.2019 г. При наличие на 

неизползван годишен отпуск, същият следва да се изчисти в рамките на удълже-

нието на трудовия договор. 

14. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключител-

ните разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Данка Иванова 



4 

 

Иванова-Сулева с една година, считано до 17.10.2019 г. При наличие на 

неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в рамките на удълже-

нието на трудовия договор. 

15. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключител-

ните разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с 

Университет „Проф. д-р Асен  Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Снежана Ненова 

Корудерлиева с една година, считано до 24.10.2019 г. При наличие на неизползван 

годишен отпуск, същият следва да се изчисти в рамките на удължението на трудо-

вия договор. 

16. Приема резултатите от проведения конкурс „Научна инфраструктура”. 

Въз основа на решението на Комисията по Общоуниверситетски научни грантове, 

взето съгласно „Системата за конкурсно-проектно финансиране на научна и 

художественотворческа дейност” в Университета, одобрява проект на тема  

„Адаптиране на инструмент масспектрометър с индуктивно свързана плазма  

(iCAPQ) за мултимедиен анализ на водни разтвори с ограничаване на полиатомни 

влияния“ с ръководител доц. д-р Веляна Георгиева. Срок на изпълнение – 1 година. 

Сума на финансиране – 11 592.40 лв. 

17. На основание получени и предоставени трансфери от Фонд „Научни 

изследвания“  през първото полугодие на 2018 г., приема промени в бюджета, както 

следва:  

1) Увеличава § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери 

(+)“ със  72500 лв. 

2) Увеличава § 61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфе-

ри (-)“ с  39000 лв. 

3) Увеличава § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,  нает по ТП“ 

с  10000 лв. 

4) Увеличава § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със  

7000 лв. 

5) Увеличава § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя“ 

с 6000 лв. 

6) Увеличава § 10-00 „Издръжка“ със  7500 лв. 

7) Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с  

3000 лв. 
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18. Приема следното решение, свързано с промяна в бюджета, във връзка с 

указанията на Министерство на финансите, първоначално средствата за СБКО да 

бъдат планирани в средствата за издръжка, и след това при тяхното разходване да 

бъдат отчитани в реалните разходни параграфи: 

1) Намалява  § 10-00 „Издръжка“ със  117 000 лв. 

2) Увеличава § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със 

117 000 лв. 

19. Приема решение за включване на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 

като партньор в Иноцентър България. 

 

 


