
Дневен ред Решение

1. Приемане на план за заседанията на Академичен съвет за 

учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ № 1:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема план за заседанията на Академичен съвет за учебната 

2021/2022 г.

2. Приемане на годишен отчет по Политиката за развитие на 

Икономически университет-Варна.

РЕШЕНИЕ № 2:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчета за първата година от изпълнението на Политиката 

за развитие на ИУ-Варна.

3. Текущи. 

3.1. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор 

по учебна дейност и акредитация относно утвърждаване на 

учебна документация за ОКС „магистър“ за специалности „Бизнес 

консултиране“ в дистанционна форма на обучение и „Мобилни и 

уеб технологии“, редовна форма на обучение, разработена по 

компетентностния подход в образованието и докладна записка от 

проф. д-р Стоян Маринов – декан на факултет „Управление“ 

относно утвърждаване на учебна документация за ОКС „магистър“ 

за специалности „Управление на продажбите и мърчандайзинг“, 

дистанционна форма на обучение, „Международен туристически 

бизнес“, редовна и задочна форма на обучение, „Мениджмънт на 

човешките ресурси“, редовна форма на обучение, разработена по 

компетентностния подход за учене през целия живот, заложени в 

Европейската референтна рамка, съобразно утвърдената 

Политика за развитие на ИУ-Варна.

РЕШЕНИЕ № 3:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава учебна докумантация, разработена по 

компетентностния подход, на специалности за ОКС „магистър“ : 

- „Бизнес консултиране“ в дистанционна форма на обучение;

- „Мобилни и уеб технологии“, редовна форма на обучение;

- „Управление на продажбите и мърчандайзинг“ в дистанционна форма на обучение;

-  „Международен туристически бизнес“ в редовна и задочна форма на обучение;

- „Мениджмънт на човешките ресурси“ в редовна форма на обучение.

3.2. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор 

по учебна дейност и акредитация относно утвърждаване на 

учебна документация на специалност „Омниканален търговски 

бизнес“ от катедра „Икономика и управление на търговията и 

услугите“ за ОКС „магистър“ в дистанционна форма на обучение.

РЕШЕНИЕ № 4:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава учебна документация на специалност „Омниканален 

търговски бизнес“ за ОКС „магистър“ в дистанционна форма на обучение.
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3.3. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор 

по учебна дейност и акредитация относно приемане и обучение 

на студенти по втора специалност за учебната 2021/2022 година.

РЕШЕНИЕ № 5:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема план-прием за обучение по втора специалност за учебната 

2021/2022 г.

3.4. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор 

по учебна дейност и акредитация относно провеждане на 

ученически олимпиади 2021 година.

РЕШЕНИЕ № 6:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема:

1. Националната университетска олимпиада за ученици в ИУ–Варна да се проведе неприсъствено 

на 27 ноември 2021 г. (събота) предвид продължаващата пандемична ситуация.

2. Класирането на призовите места в Националната университетска олимпиада за ученици в ИУ-

Варна да бъде индивидуално (не екипно).

3. Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от 

държавата) се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класираните на първо 

място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

4. Участниците в олимпиадата с постигнат резултат равен или по-голям от 50% от максималния 

брой точки могат да участват в КСП'2022 като резултатът им се приравнява в оценка от 

кандидатстудентски изпит при кандидатстване в ИУ - Варна по утвърдена скала (чл. 8, ал. 4 от 

Правила за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически 

олимпиади, конкурси и състезания в ИУ - Варна).

3.5. Докладна записка от проф. д-р Владимир Сълов – декан на 

факултет „Информатика“ относно обявяване на конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор“ – 1 брой в 

професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни 

науки“, научна специалност „Информатика“.

РЕШЕНИЕ № 7:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“ - 1 (един) брой в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни 

науки“, научна специалност „Информатика“ със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от 

обявяването му в ”Държавен вестник”.

3.6. Докладна записка от проф. д-р Владимир Сълов – декан на 

факултет „Информатика“ относно обявяване на конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ – 1 брой в 

професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни 

науки“, научна специалност „Информатика“.

РЕШЕНИЕ № 8:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ - 1 (един) брой в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, 

научна специалност „Информатика“ със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от 

обявяването му в ”Държавен вестник”.

3.7. Докладна записка от проф. д-р Владимир Сълов – декан на 

факултет „Информатика“  относно обявяване на конкурс за 

заемане на академична длъжност „главен асистент“ – 1 брой в 

професионално направление 3.8. „Икономика“, научна 

специалност „Статистика и демография“.

РЕШЕНИЕ № 9:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент“ - 1 (един) брой в професионално направление 3.8. „Икономика“, научна 

специалност „Статистика и демография“ със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от 

обявяването му в ”Държавен вестник”.



3.8. Докладна записка от доц. д-р Петя Данкова – директор на 

НИИ при ИУ-Варна относно актуализиране състава на Научния 

съвет на НИИ при ИУ-Варна.

РЕШЕНИЕ № 10:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема изменения в състава на Научния съвет при 

Научноизследователски институт, както следва:

1. Доц. д-р Иван Куюмджиев, ръководител на Център за изследване и прилагане на нови 

информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ), да бъде изключен от състава на 

Научния съвет поради отпадане на ЦИПНИКТ от включените в състава на Научноизследователски 

институт изследователски центрове;

2. Проф. д-р Пламен Илиев бъде изключен от състава на Научния съвет поради навършване на 

пенсионна възраст;

3. Доц. д-р Андрияна Андреева да бъде включена в състава на Научния съвет.

3.9. Предложение до Академичния съвет на ИУ-Варна за 

учредяване на Клуб „Алумни и партньори“.

РЕШЕНИЕ № 11:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се създаде Клуб „Алумни и партньори“ в Икономически 

университет - Варна.

3.10. Отчет на ректора за извършена работа при проведени 

командировки.

РЕШЕНИЕ № 12:

Академичният съвет на ИУ-Варна одобрява тримесечен отчет на ректора за полагащи се 

командировъчни пари.

3.11. Предложение за актуализиране състава на Съвета на 

настоятелите.

РЕШЕНИЕ № 13:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема в състава на Съвета на настоятелите да бъде включена 

Виолина Накова на мястото на Боян Стефанов.

3.12. Докладна записка от проф. д-р Веселин Хаджиев – 

председател на ОС на ИУ-Варна относно определяне брой членове 

на ОС по квоти.

РЕШЕНИЕ № 14:

Академичният съвет на ИУ-Варна определя следния брой представители в Общото събрание по 

квоти (при общ брой - 155):

- академичен състав - 119, или 76.8% от общия брой;

- вт.ч нехабилитиран състав - 33, или 27.7% от академичния състав;

- студенти и докторанти -30, или 19.4% от общия брой;

- служители - 6, или 3.9% от общия брой.

3.13. Докладна записка от проф. д-р Веселин Хаджиев – 

председател на ОС на ИУ-Варна относно решение на АС за 

свикване на ОС на ИУ-Варна.

РЕШЕНИЕ № 15:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема Общото събрание на Икономически университет – Варна 

да проведе заседание на 11 ноември 2021 година. 



Дневен ред Решение

1. Отчет за изпълнение на мандатната програма за периода 2020-

2021 г.

РЕШЕНИЕ № 1:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчета за изпълнение на Мандатната програма за периода 

2020-2021 година.

2. Отчет за дейността на Контролен съвет на Икономически 

университет - Варна (за периода от м. юли 2020 г. до м. юни 2021 

г.).

РЕШЕНИЕ № 2:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема за сведение отчета за дейността на Контролен съвет на 

Икономически университет-Варна за периода от м. юли 2020 г. до м. юни 2021 г.

3. Отчет за кандидатстудентски прием в ОКС „професионален 

бакалавър“, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ 

2021 г.

РЕШЕНИЕ № 3:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчетите за кандидатстудентски прием в ОКС 

„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ 2021 г. 

4. Промени в Правилника за дейността на ИУ - Варна.

РЕШЕНИЕ № 4:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема следните изменения и допълнения в Правилника за 

дейността на ИУ – Варна:

„Чл.109 (7) Студент може да се запише в по-горен курс с неположени изпити или неположена 

защита на практическо обучение. Условието за записване в по-горен курс са успешно положени 

поне четири изпита от текущата година. Неположените изпити се полагат в рамките на утвърдените 

с графика на учебния процес поправителни сесии и ликвидационна сесия или на допълнително 

обявени от преподавателите две дати през всеки семестър по ред и оценяващ екип, определени от 

директора на Колежа по туризъм за ОКС „професионален бакалавър“, съответния декан за ОКС 

„бакалавър“ и директора на ЦМО за ОКС „магистър“.

5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за деветмесечието 

на 2021 г. и становище на Контролния съвет.

РЕШЕНИЕ № 5:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчет за касовото изпълнение на бюджета за 

деветмесечието на 2021 година.

6. Текущи.

6.1.  Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева - зам.-ректор 

учебна дейност и  акредитация относно приемане на правилници 

за прием на студенти в ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС 

„бакалавър“ в Икономически университет - Варна за учебната 

2022/2023 година.

РЕШЕНИЕ № 6:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава:

1. Правилник за приемане на студенти в Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна за учебната 

2022/2023 г.

2. Правилник за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ на ИУ - Варна за учебната 2022/2023 г.
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6.2. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева - зам.-ректор 

учебна дейност и  акредитация относно утвърждаване на учебни 

планове за професионално обучение към Центъра за 

професионално обучение на ИУ–Варна.

РЕШЕНИЕ № 7:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава следните учебните планове за професионално 

обучение към Центъра за професионално обучение на ИУ – Варна за учебната 2021/2022 г.:

1. Учебен план професионално обучение, квалификация Рекреолог, специалност „Рекреология“;

2. Учебен план професионално обучение, квалификация „Уелнес мениджър“, специалност „Уелнес 

мениджмънт“;

3. Учебен план професионално обучение, квалификация „Мениджър в рекреацията, СПА и уелнес“, 

специалност „Мениджмънт в рекреацията, СПА и уелнес“. 

6.3. Докладна записка от доц. д-р Радан Мирянов - зам.-ректор по 

интернационализация относно включване на лектор по програма 

„Еразъм+“.

РЕШЕНИЕ № 8:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема включването на гл. ас. д-р Силвия Димитрова като лектор 

по дисциплините за входящи студенти по програма „Еразъм+“ със следния хорариум:

- „Предприемачество и управление на малкия бизнес“ – 21 часа лекции и 7 часа упражнения; 

- „Управление на растежа и бизнеса“ – 21 часа лекции и 7 часа упражнения.

6.4. Докладна записка от Яна Гюзелева – председател на 

Студентски съвет относно актуализиране и допълване състава на 

Общото събрание на Икономически университет-Варна.

РЕШЕНИЕ № 9:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема за сведение:

1. Отпадане на следните членове от настоящия състав на студентите и докторантите на Общото 

събрание на ИУ-Варна:

  1. Ана-Мария Стойчева Стоянова

  2. Вяра Валентинова Василева

  3. Владимир Валентинов Иванов

  4. Димитър Димитров Донев

  5. Ралица Миленова Маркова

  6. Иво Димитров Гебшеменов

2. Актуализиране и допълване състава на студентите и докторантите на Общото събрание на ИУ-

Варна, както следва:

  1. Радина Делева Славова, 4 курс, спец. „Финанси” 

  2. Бетина Диянова Минкова, 3 курс, спец. „МИО” 

  3.Теодора Николаева Димитрова, 5 курс, спец. „Мениджмънт на организациите”

  4. Радостина Десиславова Николова, 5 курс, спец. „Туризъм” 

  5. Александър Иванов Славов, 3 курс, спец. „Информатика и компютърни науки”

  6. Емануел Мариянов Тонев, 3 курс, спец. „Дигитални медии и ПР”

  7. Гергана Петрова Манолева, 3 курс, спец. „Дигитални медии и ПР”

  8. Георги Бисеров Георгиев, 4 курс, спец. „Бизнес икономика”

  9. Антонио Ангелов Иванчев, 4 курс, спец. „Туризъм” 

  10. Диана Олександривна Георгиева, 4 курс, спец. „Мениджмънт”

  11. Борислав Ивайлов Борисов, 2 курс, спец. „Международен Бизнес - АЕ”

  12. Деница Георгиева Коларова, 2 курс, спец. „Дигитални медии и ПР”

  13. Марина Христофорова Цветкова, 2 курс, спец. „Финанси” 

  14. Яна Петева Гюзелева, 2 курс, спец. „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт”



по т. 6.4. Докладна записка от Яна Гюзелева – председател на 

Студентски съвет относно актуализиране и допълване състава на 

Общото събрание на Икономически университет-Варна.

  

  15. Кристина Миленова Николова, 2 курс, спец. „Публична администрация”

  16. Ралица Георгиева Йорданова, 2 курс, спец. „Дигитални медии и ПР”

  17. Добромира Красимирова Христова, 3 курс, спец. „Публична администрация”

  18. Косьо Владимиров Владимиров, ДП „Икономика и управление (туризъм)”

  19. Калина Савова Стоянова, 2 курс, спец. „Аграрен бизнес “ 

  20. Румен Мирославов Христов, 2 курс, спец. „Счетоводство и финанси”

  21. Методий Златков Захариев, 2 курс, спец. „Мобилни и Уеб Технологии”

  22. Гивезка Златкова Генчева, 2 курс, спец. „Финанси” 

  23. Мая Петкова Младенова, 2 курс, спец. „Счетоводство и финанси”

  24. Даниела Стойчева Карагьозова, 2 курс, спец. „Международен Бизнес - АЕ”

  25. Божидар Панайотов Панайотов, ДП „Маркетинг” 

  26. Олчай Зикри Юсуф, 2 курс, спец. „МИО” 

  27. Дмитро Олександрович Шчелкунов, 4 курс, спец. „Туризъм” 

  28. Цветомира Петева Петрова, 2 курс, спец. „Индустриален бизнес и предприемачество”

  29. Велислав Стоилов Врангов, 2 курс, спец. „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт”

  30. Владимир Тихомиров Димитров, 2 курс, спец. „Предприемачество и инвестиционен 

мениджмънт”

6.5. Обновяване на фитнес уреди в Спортен комплекс на ИУ-

Варна.

РЕШЕНИЕ № 10:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема фитнес уредите в Спортен комплекс на ИУ-Варна да бъдат 

обновени, чрез закупуване на нови.



Дневен ред Решение

1. Обсъждане на организацията на учебния процес за летен 

семестър и предстоящи изпитни сесии на учебната 2021/2022 г. в 

условията на COVID-19.

РЕШЕНИЕ № 1:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема провеждането на присъствени мероприятия, изпитни 

сесии за зимен семестър и организиране на учебния процес за летен семестър на учебната 2021/22 

година в ИУ – Варна в условията на COVID-19, както следва:

1. Организирането на присъствени мероприятия (изпити, практически занятия и др.) в ИУ – Варна 

да се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на 

провеждането им заповед на министъра на здравеопазването.

2. През месец декември присъствено да се проведат кандидат-докторантските изпити.

3. Изпитите от Държавната изпитна сесия през месец януари и февруари за студентите всички ОКС 

и форми на обучение да се проведат присъствено.

4. Практическите занятия на участниците в курсове към ЦПО могат да се провеждат присъствено.  

5. Изпитите от редовната и поправителната изпитни сесии за студентите от всички ОКС и форми на 

обучение да се проведат  дистанционно при спазване на указанията, разработени от ЦИПНИКТ и 

ЦЕДО при ИУ – Варна.

6. Очните занятия на студентите от ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „магистър“, задочна 

форма на обучение, да се провеждат при следната организация: лекциите  - в електронна среда от 

разстояние (дистанционно), семинарните и практическите занятия - могат да се организират 

присъствено.

7. Занятията на студентите от всички ОКС, редовна форма на обучение, за летен семестър на 

учебната 2021/22 година да се провеждат при следната организация:

- лекциите: под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес, като при изготвянето 

на седмичното разписание провеждането им е групирано в два или три дни от седмицата;

- семинарните и практическите занятия: при изготвянето на седмичното разписание провеждането 

им е групирано в два или три дни от седмицата и има възможност за присъствено провеждане 

(определени са зали в учебните корпуси на ИУ – Варна).

Промяна в организацията на учебния процес в ИУ – Варна може да настъпи при промяна на 

епидемичната обстановка в страната.

2. Доклад за законосъобразността на частични избори за 

попълване състава на Академичен съвет на Икономически 

университет - Варна и доклад за законосъобразността на 

частични избори за ръководни органи на основни звена на 

Икономически университет - Варна.

-

3. Приемане на Стратегия за управление на риска в 

Икономически университет - Варна.

РЕШЕНИЕ № 2:

Академичният съвет на ИУ-Варна:

1. Отменя действащата Стратегия за управление на риска в Икономически университет - Варна.

2. Приема Стратегия за управление на риска в Икономически университет - Варна.
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4. Доклад за резултатите от изследване на нагласите и 

първоначалните впечатления на първокурсниците от ИУ-Варна и 

оценка на КСП 2021г. и доклад за резултатите от изследване на 

удовлетвореността на студентите от ДФО в ИУ-Варна и на 

мнението на преподавателите по отношение на организацията на 

ДФО.

-

5. Текущи.

5.1. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева - зам.-ректор 

учебна дейност и  акредитация относно актуализиране на 

Политиката по качество на Икономически университет – Варна.  

РЕШЕНИЕ № 3:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава актуализирана Политика по качеството на 

Икономически университет – Варна съобразно изискванията на стандарт EN ISO 9001.

РЕШЕНИЕ № 4:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема включване на факултативна дисциплина „Чужд език – 

португалски“ в учебните планове на всички специалности, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от 

учебната 2022/2023 г., както следва:

5.2. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева - зам.-ректор 

учебна дейност и  акредитация относно включване на 

факултативна дисциплина в учебните планове на всички 

специалности, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от учебната 

2022/2023 г.



5.3. Докладна записка от доц. д-р Божидар Чапаров относно 

постъпили молби от наематели за освобождаване от наем.

РЕШЕНИЕ № 5:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема:

1. При съобразяване с издаваните от Министъра на здравеопазването и РЗИ-Варна заповеди за 

прилагане на противоепидемични мерки в условията на извънредна епидемична обстановка, както 

и при съобразяване с решенията на АС на ИУ-Варна за преминаване към неприсъствен електронно 

базиран учебен процес, да бъдат освободени от заплащане на наем наемателите, в чиито договори 

е уговорено, че наемната цена се коригира в неучебните месеци и респ. няма присъствие на 

студенти (Залива 47 - СП АД - обекти „Заготвителен блок за хранене“ учебен блок 1, „Студентски 

стол“ учебен блок 1 и „Студентски стол“ учебен блок 2; Уни ес-джи ЕООД - обекти „Кафе 

Академика“ учебен блок 1 и „Кафе - сладкарница“ учебен блок 2; Тера принт ЕООД - обект 

„Книжарница“ учебен блок 3).

2. Наемателят на обект „Книжарница“ в учебен корпус 1, за срока на неприсъствения електронно 

базиран учебен процес с оглед липсата на студенти в университета да заплаща наем в размер на 

50% от договорената наемна цена.

5.4. Докладна записка от доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор 

по интернационализация относно включване на лектор по 

програма „Еразъм+“.

РЕШЕНИЕ № 6:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема включването на гл. ас. д-р Александър Тодоров като 

лектор по дисциплината „Кариерно развитие“ за входящи студенти по програма „Еразъм+“ за летен 

семестър на академичната 2021/2022 година с хорариум 30 часа упражнения.

5.5. Докладна записка от проф. д-р Евгени Станимиров – ректор 

относно предложение за закриване на отдел „Информационни 

технологии и обслужване“ и откриване на сектор „Обслужване на 

информационни системи“.

РЕШЕНИЕ № 7:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема:

1. Да бъде закрит отдел „Информационни технологии и обслужване“.

2. Да бъде открит сектор „Обслужване на информационни системи“ към „Център за изследване и 

прилагане на нови информационни и комуникационни технологии“ (ЦИПНИКТ), който да се състои 

от:

•  ръководител сектор;

•  програмист „Софтуерни приложения“.

Сектор „Обслужване на информационни системи“ да изпълнява функциите и задълженията на отдел 

„Информационни технологии и обслужване“.

5.6. Докладна записка от доц. д-р Денка Златева – декан на 

„Стопански факултет“ относно обявяване на конкурс за заемане 

на академична длъжност „главен асистент“.

РЕШЕНИЕ № 8:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент” - 1 (един) брой в професионално направление 3.8.Икономика, научна 

специалност „Стокознание (качество и полезност на храните)“ със срок на подаване на документите 

2 (два) месеца от обявяването му в „Държавен вестник”.



5.7. Докладна записка от проф. д-р Стоян Маринов – декан на 

факултет „Управление“ относно обявяване на конкурс за заемане 

на академична длъжност „главен асистент“.

РЕШЕНИЕ № 9:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент” - 1 (един) брой в професионално направление 3.8.Икономика, научна 

специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения“ (международни 

финанси) със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването му в „Държавен 

вестник”.

5.8. Докладна записка от доц. д-р Христо Делчев Мавров - 

ръководител катедра „Обща икономическа теория” относно 

„Статут на академичната награда проф. Ивона Якимова“ за 

отлични резултати в обучението по Микроикономика, присъждан 

от катедра „Обща икономическа теория“.

РЕШЕНИЕ № 10:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема „Статут на академичната награда проф. Ивона Якимова“ 

за отлични резултати в обучението по Микроикономика.

Дневен ред Решение

1. Актуализиране на бюджета за 2021 г. 
РЕШЕНИЕ № 1:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема актуализирането на бюджета за 2021 г.

2. Изменение и допълнение към Вътрешните правила за 

организация на работната заплата и Методика за определяне 

разпределението на средствата за допълнителни трудови 

възнаграждения и награди за авторство или съавторство на 

научни публикации в издания, реферирани или индексирани в 

световните бази данни Web of Science или Scopus.

РЕШЕНИЕ № 2:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема изменение и допълнение към Вътрешните правила за 

организация на работната заплата и Методика за определяне разпределението на средствата за 

допълнителни трудови възнаграждения и награди за авторство или съавторство на научни 

публикации в издания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или 

Scopus.

3. Годишен отчет за НИД на академичния състав.
РЕШЕНИЕ № 3:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема годишния отчет за НИД на академичния състав.

4. Текущи.

4.1.  Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева - зам.-ректор 

учебна дейност и  акредитация относно утвърждаване на учебна 

документация на специалност “Омниканален търговски бизнес“ от 

катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ за 

ОКС „магистър“ в дистанционна форма на обучение, разработена 

по компетентностния подход.

РЕШЕНИЕ № 4:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава учебна документация на специалност „Омниканален 

търговски бизнес“ – СС, СНУ, ДНДО и СПН за ОКС „магистър“ в дистанционна форма на обучение, 

разработена по компетентностния подход.

4.2. Покана за сътрудничество с ИКТ Клъстер Варна.

РЕШЕНИЕ № 5:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема присъединяване на Икономически университет-Варна като 

пълноправен член към ИКТ Клъстер Варна.

Протокол № 30 от 16. 12. 2021 г.



4.3. Отчет от доц. д-р Десислава Серафимова – председател на 

Етичната комисия при ИУ-Варна за дейността през учебната 

2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ № 6:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема годишния отчет за дейността на Комисията по етика на 

Икономически университет – Варна за учебната 2020/2021 година.

4.4. Отчет на ректора за извършена работа при проведени 

командировки.

РЕШЕНИЕ № 7:

Академичният съвет на ИУ-Варна одобрява тримесечен отчет на ректора за полагащи се 

командировъчни пари.

Дневен ред Решение

1. Приемане на график за учебния процес за 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ № 1:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема:

1. Промяна в графика на учебния процес за учебната 2021/2022 г., (утвърден със Заповед РД 05-

72/26.01.2021г.) в частта за ликвидационна сесия за студентите от ОКС „бакалавър“ от 1, 2 и 3 

курс (приложение 1) и ОКС „магистър“, прием 2021/2022 г. ДНДО и СПН (приложение 3), всички 

форми на обучение. Ликвидационната сесия да се проведе на 7 и 8 септември 2022 г. 

2. График на учебния процес за ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“ за учебната 2022/2023 г.

2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.  
РЕШЕНИЕ № 2:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчета за изпълнението на бюджета за 2021 г. 

3. Утвърждаване на проект за план-прием за обучение в ОНС 

„доктор“, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС 

„професионален бакалавър” за учебната 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ № 3:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава предложените заявки за:

- броя на приеманите за обучение студенти (обучение субсидирано от държавата) през учебната 

2022 - 2023 година;

- броя на приеманите за обучение срещу заплащане студенти през учебната 2022 - 2023 година;

- броя на приеманите в редовна форма на обучение студенти и докторанти от българска народност, 

живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г., за 

учебната 2022 - 2023 година;

- броя на приеманите в редовна форма на обучение студенти - граждани на Република Северна 

Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г., за учебната 2022 - 2023 година;

- броя на приеманите докторанти за учебната 2022 - 2023 година.
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към т. 3. Утвърждаване на проект за план-прием за обучение в 

ОНС „доктор“, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС 

„професионален бакалавър” за учебната 2022/2023 г.



към т. 3. Утвърждаване на проект за план-прием за обучение в 

ОНС „доктор“, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС 

„професионален бакалавър” за учебната 2022/2023 г.



към т. 3. Утвърждаване на проект за план-прием за обучение в 

ОНС „доктор“, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС 

„професионален бакалавър” за учебната 2022/2023 г.



4. Приемане на Доклад-самооценка за акредитация на 

специалност „Омниканален търговски бизнес“ за ОКС „магистър“ в 

дистанционна форма на обучение.

РЕШЕНИЕ № 4:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема:

1. Доклад - самооценка за акредитация на специалност „Омниканален търговски бизнес“ в 

дистанционна форма на обучение от ПН 3.8 „Икономика“, ОКС „магистър“ в Икономически 

университет - Варна.

2. Информационен пакет за организирането на ДФО по чл.9, ал.2 от Наредбата за държавните 

изисквания за организиране на ДФО във ВУ.

5. Приемане на Правилник за приемане на студенти в 

образователно-квалификационна степен „магистър“ на 

Икономически университет – Варна за учебната 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ № 5:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема Правилник за приемане на студенти в образователно-

квалификационна степен „магистър“ в Икономически университет – Варна за учебната 2022/2023г.

6. Актуализация на дисциплините за обучение на входящите 

студенти по програми за академичен обмен за учебната 

2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ № 6:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема актуализацията на дисциплините за обучение на 

входящите студенти по програми за академичен обмен за учебната 2022/2023 г.

към т. 3. Утвърждаване на проект за план-прием за обучение в 

ОНС „доктор“, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС 

„професионален бакалавър” за учебната 2022/2023 г.



7. Текущи.

7.1. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор 

по учебна дейност и акредитация относно утвърждаване на 

учебна документация на специалност „Data Science“ за ОКС 

„бакалавър“ в редовна форма на обучение.

РЕШЕНИЕ № 7:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава учебна документация (квалификационна 

характеристика и учебен план) на специалност „Data Science“ за ОКС „бакалавър“, редовна форма 

на обучение, разработени в изпълнение на Дейност 1. по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 

„Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно 

обучение в условията на цифрова трансформация“.

7.2. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор 

по учебна дейност и акредитация относно утвърждаване на 

учебна документация за специалност „Здравен мениджмънт“ към 

Центъра за професионално обучение на ИУ – Варна.

РЕШЕНИЕ № 8:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава учебна документация (квалификационна 

характеристика и учебен план) на квалификация „Здравен мениджмънт“ в редовна форма на 

обучение към Център за професионално обучение при Икономически университет-Варна.

7.3. Докладна записка от проф. д-р Надя Костова – зам.- ректор 

по НИДРК относно обявяване на конкурс и определяне на състав 

на оценяваща комисия за присъждане на академичната награда 

„Проф. Цани Калянджиев“.

РЕШЕНИЕ № 9:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема обявяване на конкурс и състав на оценяваща комисия за 

академична награда „Проф. Цани Калянджиев“ за високи постижения в науката, както следва:

1. проф. д-р Владимир Сълов - председател;

2. проф. д-р Стоян Стоянов;

3. проф. д-р Бистра Василева;

4. проф. д-р Таня Дъбева;

5. проф. д-р Цвета Зафирова;

6. проф. Румен Калчев;

7. доц. д-р Михал Стоянов;

Яна Донева, технически секретар.

7.4. Докладна записка от проф. д-р Надя Костова – зам.- ректор 

по НИДРК относно обявяване на конкурс и определяне на състав 

на оценяваща комисия за присъждане на академичната награда 

„Проф. Станчо Чолаков“.

РЕШЕНИЕ № 10:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема обявяване на конкурс и състав на оценяваща комисия за 

академична награда „Проф. Станчо Чолаков“ за високи постижения в областта на финансовата 

наука и местното управление, както следва:

1. проф. д-р Стефан Вачков - председател;

2. проф. д-р Веселина Димитрова;

3. проф. д-р Маргарита Бъчварова;

4. проф. д-р Росен Николаев;

5. проф. д-р Фаня Филипова;

6. проф. д-р Юлиан Василев;

7. доц. д-р Владимир Жечев;

Емилия Киречева, технически секретар.

7.5. Докладна записка от проф. д-р Надя Костова – зам.- ректор 

по НИДРК относно определяне на състав на Комисия по 

номинациите за излъчване на кандидат за награда „Варна“.

РЕШЕНИЕ № 11:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема състав на Комисия по номинациите за излъчване на 

кандидат за награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование, както следва:

1. проф. д-р Надя Костова - председател;

2. проф. д-р Веселин Хаджиев;

3. проф. д-р Стоян Маринов;

4. проф. д-р Пламен Илиев;

5. доц. д-р Денка Златева.



7.6. Информация от доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор по 

интернационализация за инициативи в областта на 

интернационализацията.

-

7.7. Докладна записка от проф. д-р Стоян Стоянов – главен 

секретар относно утвърждаване на Правилник за функциониране 

на Клуб „Алумни и партньори“ към ИУ-Варна.

РЕШЕНИЕ № 12:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема Правилник за функциониране на Клуб „Алумни 

и партньори“ към Икономически университет – Варна. 

7.8. Докладна записка от доц. д-р Петя Данкова – директор на 

НИИ относно създаване на Център за креативно, културно и 

социално предприемачество.

РЕШЕНИЕ № 13:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да бъде създаден Център за креативно, културно и 

социално предприемачество към Научноизследователски институт при Икономически университет - 

Варна.

7.9. Предложение за създаване на „Научно-внедрителски 

институт за иновации в туризма“.

РЕШЕНИЕ № 14:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да бъде създаден „Научно-внедрителски 

институт за иновации в туризма“ в Икономически университет - Варна.



Дневен ред Решение

РЕШЕНИЕ № 1: 

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава:

1. Годишни такси за обучение по държавна поръчка за учебната 2022/2023 година, както 

следва:

 І. Такси за кандидатстване за учебната 2022/2023 г. –  60 лв. Такса за явяване на 

кандидатстудентски изпит – 50 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.

 ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти: за изпит по специалността – 60 лв. и за 

изпит по чужд език – 60 лв.

 III. Годишни такси за обучение за учебната 2022/2023 г. на:

Протокол № 32 от 24. 03. 2022 г.

1. Утвърждаване на такси за обучение на студенти в ОНС 

„доктор“, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС 

„професионален бакалавър” за учебната 2022/2023 г.



V. За студенти (български граждани и граждани на ЕС и ЕИП), приети през учебната 2020/2021 и 

2021/2022 година (втори или трети курс през учебната 2022/2023 г.), ОКС „професионален 

бакалавър” и ОКС „бакалавър”, редовно обучение (в лева):

- ПН 3.7 „Администрация и управление”, ОКС „бакалавър”: 1045; 

- ПН 3.8 „Икономика”, ОКС „бакалавър”:1045;

- ПН 3.9 „Туризъм”, ОКС „бакалавър”:1045;

- ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки”, ОКС „бакалавър”: 1710;

- ПН 3.9 „Туризъм”, ОКС „професионален бакалавър”: 900 за 2 курс и 850 за трети курс.

VI. За студенти (български граждани и граждани на ЕС и ЕИП), приети през учебната 2020/2021 

година и 2021/2022 година (втори или трети курс през учебната 2022/2023 г.), ОКС „професионален 

бакалавър” и ОКС „бакалавър”, задочно и дистанционно обучение (в лева):

- ПН 3.8 „Икономика” и ПН 3.9 „Туризъм“, ОКС „бакалавър”: 730;

- ПН 3.9 „Туризъм”, ОКС „професионален бакалавър”: 630 за втори курс и 595 за трети курс.

VII. За студенти (български граждани и граждани на ЕС и ЕИП), приети през учебната 2021/2022 

година, ОКС „магистър”, редовно обучение (в лева):

- ПН 3.7 „Администрация и управление”: 1045; 

- ПН 3.8 „Икономика”:1045;

- ПН 3.9 „Туризъм”:1045;

- ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки”: 1760.

към т. 1. Утвърждаване на такси за обучение на студенти в ОНС 

„доктор“, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС 

„професионален бакалавър” за учебната 2022/2023 г.

2. Семестриални такси за платено обучение за учебната 2022/2023 година, както следва:

I. За новоприети студенти за учебната 2022/2023 година (български граждани и граждани на ЕС и 

ЕИП) от ОКС „професионален бакалавър” и ОКС „бакалавър”, редовно обучение (в лева):

- ПН 3.7 „Администрация и управление”, ОКС „бакалавър”: 1045; 

- ПН 3.8 „Икономика”, ОКС „бакалавър”:1045;

- ПН 3.9 „Туризъм”, ОКС „бакалавър”:1045;

- ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки”, ОКС „бакалавър”: 1710;

- ПН 3.9 „Туризъм”, ОКС „професионален бакалавър”:900.

II. За новоприети студенти (български граждани и граждани на ЕС и ЕИП) за учебната 2022/2023 

година от ОКС „професионален бакалавър” и ОКС „бакалавър”, задочно и дистанционно обучение (в 

лева):

- ПН 3.8 „Икономика” и ПН 3.9 „Туризъм“, ОКС „бакалавър”: 730;

- ПН 3.9 „Туризъм”, ОКС „професионален бакалавър”: 630.

III. За новоприети студенти (български граждани и граждани на ЕС и ЕИП) за учебната 2022/2023 

година от ОКС „магистър”, редовно обучение (в лева):

- ПН 3.7 „Администрация и управление”: 1045; 

- ПН 3.8 „Икономика”:1045;

- ПН 3.9 „Туризъм”:1045;

- ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки”: 1760.

IV. За новоприети студенти (български граждани и граждани на ЕС и ЕИП) за учебната 2022/2023 

година от ОКС „магистър”, задочно и дистанционно обучение (в лева):

- ПН 3.8 „Икономика”: 730;

- ПН 3.9 „Туризъм”: 730.



VIII. За студенти (български граждани и граждани на ЕС и ЕИП), приети през учебната 2021/2022 

година, ОКС „магистър”, задочно и дистанционно обучение (в лева):

- ПН 3.8 „Икономика”: 730;

- ПН 3.9 „Туризъм”: 730.

IX. За студенти (български граждани и граждани на ЕС и ЕИП) в 4 курс през учебната 2022/2023 г., в 

ОКС „бакалавър”, редовно обучение (в лева):

- ПН 3.7 „Администрация и управление”: 803;

- ПН 3.8 „Икономика”: 803;

- ПН 3.9 „Туризъм”: 803;

- ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки”: 1585;

X. За студенти (български граждани и граждани на ЕС и ЕИП) в 4 курс през учебната 2022/2023 г., в 

ОКС „бакалавър”, задочно и дистанционно обучение (в лева):

- ПН 3.8 „Икономика” и ПН 3.9 „Туризъм“: 670;

Преференциална такса за ОКС „магистър” – 10% намаление в размера на таксата, определена за съответното 

професионално направление за всяка форма на обучение.

XI. Семестриални такси за обучение на чужд език в ИУ – Варна на български граждани и граждани 

на ЕС и ЕИП (в лева):

- За новоприети студенти за учебната 2022/2023 година от ОКС „професионален бакалавър” и ОКС „бакалавър”: 

1360 за всички професионални направления; за ОКС „магистър“ – 1360 за ПН 3.7 „Администрация и 

управление”, ПН 3.8 „Икономика” и ПН 3.9 „Туризъм”; за ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки” - 1800.

- За студенти, приети през и преди учебната 2021/2022 година, от ОКС „професионален бакалавър” и ОКС 

„бакалавър”: 1250 за всички професионални направления; за ОКС „магистър“: ПН 3.7 „Администрация и 

управление”, ПН 3.8 „Икономика” и ПН 3.9 „Туризъм” - 1250; за ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки”  – 

1650.

3. Годишни такси за платено обучение на студенти и докторанти за учебната 2022/2023 г. както 

следва:

 I. За докторанти редовно, задочно и самостоятелна форма на български граждани и граждани на ЕС 

и ЕИП (в лева):

- ПН 3.7 „Администрация и управление”: 3500; 

- ПН 3.8 „Икономика”: 3500; 

- ПН 3.9 „Туризъм”: 3500;

- ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки”: 3500;

- такса за кандидатстване за учебната 2022/2023 – 60 лв. за изпит по специалност и 60 лв. за изпит по език;

- такса за разглеждане на проект на дисертационен труд за зачисляване в самостоятелна форма – 1 МРЗ;

- такса за защита на дисертационен труд през научно жури – 3240 лв.

към т. 1. Утвърждаване на такси за обучение на студенти в ОНС 

„доктор“, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС 

„професионален бакалавър” за учебната 2022/2023 г.



към т. 1. Утвърждаване на такси за обучение на студенти в ОНС 

„доктор“, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС 

„професионален бакалавър” за учебната 2022/2023 г.

 II. За обучение (редовно, задочно и дистанционно) на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от 

ЗВО (в евро) са:

- за ОКС „професионален бакалавър” : 2500;

- за ОКС „бакалавър”: 2500;

- за ОКС „магистър”: 3000.

III. За обучение на докторанти (редовно, задочно и самостоятелна форма) на чуждестранни 

граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро) са:

- за всички професионални направления 3500;

- такса за кандидатстване за учебната 2021/2022 – 30 евро за изпит по специалност и 30 евро за изпит по език;

- такса за разглеждане на проект на дисертационен труд за зачисляване в самостоятелна форма – 335;

- такса за защита на дисертационен труд през научно жури – 1660. 

2. Приемане на проектобюджета за 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 2:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема принципно решение за календарната 2022 година да не се 

удължават трудовите договори на хабилитираните лица, навършили възрастта по чл.328, ал.1, т.10 

от КТ.

РЕШЕНИЕ № 3:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема увеличение на основните работни заплати на академичния 

и административния състав на ИУ-Варна с 5% и твърда добавка от 80 лева, считано от 1 май 2022 

година, с изключение на тези, назначени на минимална работна заплата.

РЕШЕНИЕ № 4:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема проектобюджета за 2022 г.

3. Решение за разпределение на субсидията за НИДРК.

РЕШЕНИЕ № 5:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава разпределението на субсидията за 

научноизследователска дейност и развитие на кадрите за 2022 година.

4. Приемане на Финансово-счетоводен отчет и справки за 

привлечените средства по реда на Правилника за наблюдение и 

оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от 

висшите училища и научните организации, както и на дейността 

на фонд „Научни изследвания“.

РЕШЕНИЕ № 6:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема Финансово-счетоводния отчет и справката за 

привлечените средства по реда на Правилника за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, 

както и на дейността на фонд „Научни изследвания“.

5. Отчет за дейността на център „Кариери, предприемачество и 

маркетинг“.

РЕШЕНИЕ № 7:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчета за дейността на център „Кариери, 

предприемачество и маркетинг“ при Икономически университет-Варна за периода септември 2021 – 

март 2022 година.

6. Текущи.

6.1. Доклад за законосъобразността на проведени частични 

избори за попълване състава на Факултетен съвет на факултет 

„Информатика“.

-



6.2. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор 

по УДА относно утвърждаване на учебна документация за ОКС 

„бакалавър“ за специалност „Предприемачество и инвестиционен 

мениджмънт” в редовна форма на обучение.

РЕШЕНИЕ № 8:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава учебна документация (квалификационна 

характеристика и учебен план) на специалност „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт” 

за ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение.

6.3. Докладна записка от проф. д-р Надя Костова – зам.-ректор 

по НИДРК относно номинация за Награда „Варна“ в област 

„обществени науки“.

РЕШЕНИЕ № 9:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема предложението за номинация на чл.-кор. проф. д. ист. н. 

Иван Динев Русев за Награда „Варна“ в научна област „обществени науки“.

6.4. Докладна записка от доц. д-р Андрияна Андреева – директор 

на ЦМО относно актуализация в Правилник за устройството, 

дейността и управлението на Център за магистърско обучение при 

Икономически университет – Варна.

РЕШЕНИЕ № 10:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема промяна в чл. 44, ал. 6 от Правилник за устройството, 

дейността и управлението на Център за магистърско обучение при ИУ-Варна, както следва:

 „Студент може да се запише в по-горен курс с неположени изпити. Условието за записване в по-

горен курс са успешно положени поне четири изпита от текущата година. Неположените изпити се 

полагат в рамките на утвърдените с графика на учебния процес поправителни сесии и 

ликвидационни сесия или на допълнително обявени от преподавателите две дати през всеки 

семестър по ред и оценяващ екип, определен от директора на ЦМО.“

6.5. Докладна записка от проф. д-р Стоян Маринов – декан на 

факултет „Управление“ относно обявяване на конкурс за 

академична длъжност „професор“.

РЕШЕНИЕ № 11:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” - 1 (един) брой в професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност 

„Икономика и управление (Туризъм)“ със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от 

обявяването му в „Държавен вестник”.

6.6. Докладна записка от доц. д-р Христина Благойчева – декан 

на Финансово-счетоводен факултет относно обявяване на конкурс 

за академична длъжност „професор“.

РЕШЕНИЕ № 12:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” - 1 (един) брой в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 

„Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (“Финансови инвестиции“)“ със срок на 

подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването му в „Държавен вестник”.

6.7. Докладна записка от доц. д-р Денка Златева – декан на 

Стопански факултет относно обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“.

РЕШЕНИЕ № 13:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” - 1 (един) брой в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 

„Управление на иновациите“ със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването 

му в „Държавен вестник”.

6.8. Докладна записка от доц. д-р Петя Данкова – директор на 

НИИ относно допълване състава на Научния съвет на НИИ при ИУ-

Варна.

РЕШЕНИЕ № 14:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема доц. д-р Генка Рафаилова да бъде включена в състава на 

Научния съвет на Научноизследователски институт при ИУ-Варна.

6.9. Докладна записка от доц. д-р Десислава Серафимова относно 

обсъждане на разработения План за равнопоставеност между 

жените и мъжете в ИУ-Варна.

РЕШЕНИЕ № 15:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема План за равнопоставеност между жените и мъжете в ИУ-

Варна.

6.10. Отчет на ректора за извършена работа при проведени 

командировки.

РЕШЕНИЕ № 16:

Академичният съвет на ИУ-Варна одобрява тримесечен отчет на ректора за полагащи се 

командировъчни пари.



Дневен ред Решение

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо тримесечие 

на 2022 г. 

РЕШЕНИЕ № 1:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо 

тримесечие на 2022 година.

2. Приемане на бюджет по основни звена при ИУ – Варна за 2022 

г. 
РЕШЕНИЕ № 2:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема бюджет по основни звена при ИУ-Варна за 2022 година.
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3. Актуализиране на Правилник за планиране и отчитане на 

натовареността на академичния състав в ИУ-Варна и промяна в 

нормативите за годишна учебна натовареност на академичния 

състав за учебната 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ № 3:

На основание чл.19, т.18 от Правилника за дейността на ИУ – Варна Академичният съвет на ИУ – 

Варна приема изменение и допълнение на Правилника за планиране и отчитане на натовареността 

на академичния състав в Икономически университет – Варна.

РЕШЕНИЕ № 4:

На основание чл.3 от Правилника за планиране и отчитане на натовареността на академичния 

състав в Икономически университет – Варна Академичният съвет на ИУ – Варна приема следните 

нормативи за годишна учебна натовареност (аудиторна и извънаудиторна заетост) за учебната 

2022/23 година на академичния състав в Икономически университет – Варна, както следва:



4. Отчет за организацията на дейността по привличане, прием и 

адаптиране на чуждестранните студенти.

РЕШЕНИЕ № 5:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчета за организацията на дейността по привличане, 

прием и адаптиране на чуждестранните студенти за периода месец април 2021 – месец април 2022 

година.
5. Текущи.

2. Възнаграждения за обучение в семинарни (лабораторни) упражнения (с преподаване на 

български език), в лева

3. Възнаграждения за обучение (с преподаване на чужд език), в лева

РЕШЕНИЕ № 6:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема размер на възнагражденията на преподаватели за 

обучение в ОКС „магистър“, както следва:

1. Възнаграждения за обучение в лекционен курс (с преподаване на български език), в лева

5.1. Докладна записка от доц. д-р Божидар Чапаров – зам.-ректор 

по финанси и проектна дейност относно работата на работна 

група за разработване на механизъм за обвързване на броя на 

обучаваните студенти в ОКС „магистър“ с размера на дължимите 

хонорари в зависимост от академичната длъжност.



5.1. Докладна записка от доц. д-р Божидар Чапаров – зам.-ректор 

по финанси и проектна дейност относно работата на работна 

група за разработване на механизъм за обвързване на броя на 

обучаваните студенти в ОКС „магистър“ с размера на дължимите 

хонорари в зависимост от академичната длъжност.

4. Възнаграждения за участие в изпитни сесии (в т.ч. текущи оценки) и държавни изпити, по 

академични длъжности, в лева

5.2. Докладна записка от доц. д-р Божидар Чапаров – зам.-ректор 

по финанси и проектна дейност относно постъпили искания от 

„Залива 47-СП“ АД.

РЕШЕНИЕ № 7:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема:

- Освобождаване от заплащане на наемна цена до 31.05.2022 г. за “Търговски обект-заготвителен 

блок за хранене“, находящ се в Учебен корпус-1 на Икономически университет-Варна (договор 

РД15-32/11.04.2019г.) и „Студентски стол в корпус-2 на Икономически университет-Варна“ 

(договор РД 15-55/11.10.2021 г). 

- За обект „Студентски стол в корпус-1 на Икономически университет-Варна“ (договор РД 15-

55/11.10.2021 г) наемната цена за срок до 31.05.2022 г. да бъде редуцирана с 50%.

5.3. Отчет за резултатите от проучването на удовлетвореността на 

студенти и преподаватели от качеството на обучение и 

административното обслужване в ИУ-Варна. 

РЕШЕНИЕ № 8:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема резултатите от проучването на удовлетвореността на 

студентите бакалаври от втори, трети и четвърти курс от качеството на обучение и мнението на 

преподавателите за процеса на обучение в ИУ-Варна за 2022 г. 

5.4. Докладна записка от проф. д-р Стефан Вачков – председател 

на оценяваща комисия за присъждане на академична награда 

„Проф. Станчо Чолаков“.

РЕШЕНИЕ № 9:

Академичният съвет на ИУ-Варна реши проф. д-р Николай Ненов Неновски да бъде удостоен с 

академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“ за 2022 г. за високи постижения в областта на 

финансовата наука и местното самоуправление.

5.5. Докладна записка от проф. д-р Владимир Сълов – 

председател на оценяваща комисия за присъждане на академична 

награда „Проф. Цани Калянджиев“.

РЕШЕНИЕ № 10:

Академичният съвет на ИУ-Варна реши проф. д-р Аврам Моис Ескенази да бъде удостоен с 

академичната награда „Проф. Цани Калянджиев“ за 2022 г. за високи постижения в науката.

5.6. Докладна записка от доц. д-р Христина Благойчева - 

председател на оценяващата комисия за присъждане на отличие 

„Докторант на годината“.

РЕШЕНИЕ № 11:

Академичният съвет на ИУ-Варна реши, на докторант Яна Росенова Донева да се присъди отличието 

„Докторант на годината“ на Икономически университет-Варна за 2022 г.

5.7. Докладна записка от Яна Гюзелева – председател на 

Студентски съвет относно присъждане на отличие „Студент на 

годината“.

РЕШЕНИЕ № 12:

Академичният съвет на ИУ-Варна реши академичната награда „Студент на годината“ на ИУ-Варна да 

бъде връчена, както следва: 

- за ОКС „бакалавър“ – Жак Милчев Семизов;

- за ОКС „магистър“ – Радостина Десиславова Николова;

- за ОКС „професионален бакалавър“ – Христо Николаев Христов и Симона Петрова Димитрова.



5.8. Докладна записка от проф. д-р Стоян Маринов – декан на 

факултет „Управление“ относно обявяване на конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“.

РЕШЕНИЕ № 13:

Академичният съвет на ИУ-Варна реши да се обяви конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” - 1 (един) брой в професионално направление 3.8. Икономика, 

научна специалност „Маркетинг“ (анализ на маркетингово съдържание) със срок на 

подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването му в „Държавен вестник”.

5.9. Докладна записка от проф. д-р Стоян Маринов – декан на 

факултет „Управление“ относно обявяване на конкурс за заемане 

на академична длъжност „главен асистент“.

РЕШЕНИЕ № 14:

Академичният съвет на ИУ-Варна реши да се обяви конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент” - 1 (един) брой в професионално направление 3.8. 

Икономика, научна специалност „Маркетинг“ (анализи на потребителско поведение) със 

срок на подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването му в „Държавен 

вестник”.

5.10. Докладна записка от доц. д-р Генка Рафаилова – директор 

на Колеж по туризъм - Варна относно обявяване на конкурс за 

заемане на академична длъжност „главен асистент“.

РЕШЕНИЕ № 15:

Академичният съвет на ИУ-Варна реши да се обяви конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент” - 1 (един) брой в професионално направление 3.9. Туризъм, 

научна специалност „Икономика и управление (Туризъм – Анимация в туризма)” със срок 

на подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването му в „Държавен вестник”.
5.11. Информация относно брой класирани и записани кандидати 

Ранен прием 2022 година.
-

Дневен ред Решение

1. Актуализиране на организационно-управленската 

структура на Икономически университет - Варна.

РЕШЕНИЕ № 1:

На основание чл.30, ал.1, т.3а от ЗВО Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се 

преобразуват и закрият обслужващи звена в щата на Икономически университет-Варна 

съгласно предложение на работна група, сформирана със заповед №РД06-85/11.05.2022 

г. на ректора на Икономически университет-Варна. Утвърждава организационно-

управленска структура, неразделна част към настоящото решение.

Приетите промени да се отразят в длъжностното разписание на Икономически 

университет-Варна.

2. Обсъждане и приемане на Доклад за изпълнение на 

препоръките, посочени в решението на Акредитационния 

съвет на НАОА за институционална акредитация на 

Икономически университет - Варна в рамките на 

четиригодишния следакредитационен период. 

РЕШЕНИЕ № 2:

Академичният съвет на ИУ-Варна одобри Доклад с приложен доказателствен материал за 

изпълнение на препоръките, посочени в решението на Акредитационния съвет на НАОА 

за институционална акредитация на Икономически университет - Варна в рамките на 

четиригодишния следакредитационен период.

3. Обсъждане и приемане на Доклад по прилагането на 

вътрешната система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и на академичния състав на ИУ - 

Варна в рамките на четиригодишния следакредитационен 

период.

РЕШЕНИЕ № 3:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема Доклад с приложен доказателствен материал по 

прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на 

обучението и на академичния състав на ИУ-Варна в рамките на четиригодишния 

следакредитационен период.
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4. Текущи.

4.1. Докладна записка от доц. д-р Петя Данкова – 

директор на Научноизследователски институт относно 

обсъждане и приемане на Правилник за устройството, 

дейността и управлението на Център за културно, 

креативно и социално предприемачество при ИУ-Варна.

РЕШЕНИЕ № 4:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема Правилник за устройството, дейността и 

управлението на Център за културно, креативно и социално предприемачество при ИУ-

Варна.

4.2. Докладна записка от доц. д-р Генка Рафаилова  - 

директор на Колеж по туризъм – Варна относно откриване 

на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“.

РЕШЕНИЕ № 5:

Академичният съвет на ИУ-Варна реши да се обяви конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” - 1 (един) брой в професионално направление 3.9. Туризъм, научна 

специалност „Икономика и управление (спортен и пешеходен туризъм)“ със срок на 

подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването му в „Държавен вестник”.

4.3. Отчет на ректора за извършена работа при проведени 

командировки.

РЕШЕНИЕ № 6:

Академичният съвет на ИУ-Варна одобрява тримесечен отчет на ректора за полагащи се 

командировъчни пари.

Дневен ред Решение

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за второ 

тримесечие на 2022 г. 

РЕШЕНИЕ № 1:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчет за касовото изпълнение на бюджета за 

второ тримесечие на 2022 година.

2. Отчет за проведения конкурс за научни проекти, 

финансирани целево от държавния бюджет.

РЕШЕНИЕ № 2:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема отчета за проведения конкурс за научни 

проекти, финансирани целево от държавния бюджет за 2022 г.

3. Текущи.

3.1. Докладна записка от доц. д-р Силвия Благоева – зам.-

ректор по учебна дейност и акредитация относно 

утвърждаване на учебна документация за специалности в 

ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ № 3:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава предложената актуализация в учебните 

планове на специалност „Международен туристически бизнес“, СПН, редовно и задочно 

обучение и специалност „Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ. 

език)“, ДНДО, редовно обучение. 

Предложените промени влизат в сила от учебната 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ № 4:

Академичният съвет на ИУ-Варна утвърждава учебната документация (учебен план и 

квалификационна характеристика) на специалност „Междукултурен бизнес (с 

преподаване на англ. език)“ - ДНДО, ОКС „магистър“, редовно обучение. 

Наименованието за промотиране на програмата е „Магелан“.
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3.2. Докладна записка от доц. д-р Андрияна Андреева – 

директор на ЦМО относно промяна на Правилник за 

приемане на студенти в образователно-квалификационна 

степен „магистър“ на Икономически университет – Варна 

за учебната 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ № 5:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема следното допълнение на Правилника за 

приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ на 

Икономически университет – Варна за учебната 2022/2023 г.: 

- В чл. 6 се създава алинея 4 със следния текст:

„Студентите от категория „Други науки и други области на висшето образование“ 

(ДНДО), придобили от бакалавърска степен не по-малко от 240 кредита, и които са 

положили в предходната си образователно-квалификационна степен поне 4 

фундаментални дисциплини включени в учебния план на специалността, за която 

кандидатстват, могат да се обучават като студенти от категория „Стопански науки и 

управление“ (СНУ). Спазва се изискването да е изпълнена аудиторна заетост по 

съответните изучавани дисциплини от предходна ОКС не по-малка от аудиторната 

3.3. Докладна записка от доц. д-р Божидар Чапаров – зам.-

ректор по финанси и проектна дейност относно 

предложение за изменение на Вътрешните правила за 

организация на работната заплата.

РЕШЕНИЕ № 6:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема следните изменения на Вътрешните правила за 

организация на работната заплата в ИУ-Варна:

1.  Текстът в чл. 11, ал. 7 придобива следния вид: 

„При планова учебна натовареност над 100% разликата между 100% и изпълнената се 

изплаща като допълнително възнаграждение след отчитане изпълнението на годишната 

планова учебна натовареност.“

2. В чл. 11, ал. 1 се създава т. 11 с текст: „допълнително възнаграждение по чл. 11, ал. 

7 “.

3.4. Докладна записка от проф. д-р Надя Костова – зам.-

ректор по научноизследователска дейност и развитие на 

кадрите относно промяна на лица, изпълняващи ръководни 

позиции в сп. „Известия“ и „Годишник на ИУ-Варна“.

РЕШЕНИЕ № 7:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема:

1. На длъжност „главен редактор“ на списание „Известия“ да бъде назначен проф. д-р 

Стефан Минчев Вачков, считано от 01.07.2022 г.

2. На длъжност „главен редактор“ на „Годишник на Икономически Университет - Варна“ 

да бъде назначен проф. д-р Пламен Благов Илиев, считано от 01.09.2022 г. 

3.5. Докладна записка от доц. д-р Радан Мирянов – зам.-

ректор по интернационализация относно технически 

пропуски в предложението за учебни дисциплини на 

английски език за обучение на входящите студенти в ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“ по програма „Еразъм+“.

РЕШЕНИЕ № 8:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема следните корекции и допълнения в учебните 

дисциплини на английски език за обучение на входящите студенти в ОКС „бакалавър“ и 

ОКС „магистър“ по програма „Еразъм+“:

1. Аудиторната заетост по дисциплината „Методи на онлайн проучвания“ с лектор гл. ас. 

д-р Петър Петров за зимен семестър в ОКС „бакалавър“ да се коригира от 30/15 на 45/15 

часа.

2. Аудиторната заетост по дисциплината „Мениджмънт на таланта“ с лектор гл. ас. д-р 

Петър Петров за летен семестър в ОКС „магистър“ да се коригира от 30/15 на 45/15 часа.

3.  Да се добави дисциплината „Приложно разузнаване“ с лектор гл. ас. д-р Мирослав 

Камджалов за зимен семестър в ОКС ,,магистър” с хорариум 30/30 часа.



3.6. Докладна записка от проф. д-р Владимир Сълов – 

декан на факултет „Информатика“ относно обявяване на 

конкурс за заемане на академична длъжност „професор“.

РЕШЕНИЕ № 9:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор” - 1 (един) брой в професионално направление 4.6. 

„Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“ със срок на 

подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването му в „Държавен вестник”.

3.7. Докладна записка от доц. д-р Денка Златева – декан 

на „Стопански факултет“ относно обявяване на конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“.

РЕШЕНИЕ № 10:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема да се обяви конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” - 1 (един) брой в професионално направление 3.8. 

„Икономика“, научна специалност „Икономика и управление (Устройство на 

територията)“ със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването му в 

„Държавен вестник”.

3.8. Доклад за резултати от анкетно проучване на 

нагласите на кандидат-студентите относно обучението им 

в ОКС „магистър“ в Икономически университет – Варна за 

учебната 2022/2023 г. и Доклад за резултати от анкетно 

проучване на удовлетвореността от обучението в ОКС 

„магистър“ и качеството на административното обслужване 

в ЦМО в Икономически университет – Варна за учебната 

2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ № 11:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема Доклад за резултати от анкетно проучване на 

нагласите на кандидат-студентите относно обучението им в ОКС „магистър“ в 

Икономически университет – Варна за учебната 2022/2023 г. и Доклад за резултати от 

анкетно проучване на удовлетвореността от обучението в ОКС „магистър“ и качеството 

на административното обслужване в ЦМО в Икономически университет – Варна за 

учебната 2021/2022 г.

3.9. Докладна записка от доц. д-р Генка Рафаилова – 

директор на Колеж по туризъм - Варна относно 

удължаване срока за кандидатстудентски прием в Колеж 

по туризъм - Варна при Икономически университет – 

Варна.

РЕШЕНИЕ № 12:

Академичният съвет на ИУ-Варна приема удължаване срока на кандидатстудентския 

прием в Колеж по туризъм–Варна при ИУ–Варна до 22 юли 2022 г.

3.10. Отчет на ректора за извършена работа при 

проведени командировки.

РЕШЕНИЕ № 13:

Академичният съвет на ИУ-Варна одобрява отчет на ректора за полагащи се 

командировъчни пари за периода 1 юни 2022 г. – 30 юни 2022 г.


