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АКАДЕМИЧНИ СЪВЕТИ 2012-2013 

Протокол, дневен ред Дейност Решения 
Протокол  178/04.10.2012 г. 

1. Приемане на план за заседанията на АС през учебната 
2012/2013 г. 

 
- Админ. 

 
Прие план-заседания на АС за уч. 2012/2013 

 
2. Отчет за дейността на ИУ-Варна за учебната 2011-

2012г. 
- Финас. Прие отчета за дейността на ИУ-Варна 2011-2012  

 
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и становище 

на Контролния съвет 
- Финас. Прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2012 г. 

4. Гласуване на предложение за финализиране на 
процедурата по признаване на висше образование в 
чужбина на 3 кандидати 

 
 

- УД 
 
 
- УД 

- Прие замяна в чл. 7, ал.1 и 2; чл. 8, ал. 1, т. 5; чл. 10, ал. 2 и чл. 
11 от Правилата за признаване на висше образование, придобито 
в чужбина, органът Ректор с АС 

- Прие финализиране на процедура по признаване на висше 
образование, придобито в чуждестр.висши уч-ща 3 кандидати 

5. Попълване на състава на Общото събрание - Админ. Прие предложенията за попълване състава на ОС 
6. Текущи  
- приемане и обучение на студенти по втора специалност 

за учебната 2012/2013 година и приемане на плана за 
прием 

- актуализация на Правилата за оценяване на знанията, 
уменията и компетентностите на студентите в ИУ-
Варна 

- актуализация на Правилата за условията и реда за 
индивидуално обучение на студенти в ИУ-Варна. 

- Предложение от закупуване на автобус и микробус на 
ИУ-Варна 

 
- УД 
 
 
- УД 
 
 
- УД 
 
- Финанс. 

 
-  Прие плана за прием и обучение на студенти по втора 

специалност за учебната 2012/2013 година  
 

- Прие промени в Правилата за оценяване на знанията, уменията 
и компетентностите на студентите в чл. 6, ал. 4 

 
- Прие промени в Правилата за условията и реда за 

индивидуално обучение на студенти в ИУ-Варна 
- Прие да се закупят автобус и микробус на обща стойност  

250 000 евро 
Протокол 179/15.11.2012 г. 

1. Актуализиране на Правилниците за прием на 
студенти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОКС 
„професионален бакалавър“ 

 
- УД 
 
 

 
- Приети са актуализираните правилници за прием за „бакалавър”, 

„магистър” и „професионален бакалавър” за учебната 
2013/2014г. 

2. Актуализиране на правилата за структурата и 
организацията на учебния процес на чуждестранните 
студенти в подготвителните курсове на ИУ-Варна. 

- УД 
 
 

- Приети са актуализираните правила за структурата и 
организацията на уч.процес на чуждестр. студенти в 
подготвителните курсове на ИУ-Варна 
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3. Текущи 
 

- НИД 
- НИД 
- Админ. 
- други 
- НИД 
- МСВО 
 
 
- УД 
 
- Админ. 
 
-други 
 

-Прие обявяване конкурс за „професор” / Туризъм 
- Прие обявяване конкурс за „гл. асистент”/ ОИТ 
- Прие попълване състава на Етичната комисия/квота СС 
 - Прие членство на фак. Управление в БАУРЧР 
- Прие утвърждаване на докторска програма „Финанси” 
 -Съфинансирането на Проект „Време” с Община Варна да се 
обсъди и приеме на следващото заседание след допълнителни 
пояснения 
- Прие признаване на висше образование на 6 кандидата, 
придобито в чуждестранни висши училища 
- Прие да се разкрият: отдел „Правно обслужване и обществени 
поръчки” и отдел „Социални и спортни дейности” 
- Прие да се започне проучване на възможностите за придобиване 
на капитала на „Гала Тур” ООД / Гранд Хотел Димят 

Протокол 180 / 13.12.2012 г. 
1. Отчет за научноизследователската дейност 2011/2012 г 

 
 

 
- НИД 
 
 

 
 Прие отчета за НИД за уч.2011/2012 г. и препоръчва на зам. 

ректора по НИД да разработи конкретни мерки за активизиране 
на НИД на академичния състав в срок от 3 месеца. 

2. Приемане на доклади-самооценка и проекти за 
програмна акредитация на докторски програми  

- НИД 
 

Прие докладите-самооценка на 12 докторски програми,  
докладите за изпълнение на задължителни препоръки на 
акредитационния съвет за 12 докторски програми и проектите за 
програмна акредитация на 3 докторски програми 

3. Актуализиране на бюджета за 2012 г. и становище на 
Контролния съвет. 

- Финанси 
 

Прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. 

4. Доклад за резултатите от изследване на нагласите и 
първоначалните впечатления на първокурсниците от ИУ- 

 
 

Не се гласува 
 

5. Текущи 
 

- Финас. 
 
- НИД 
- УД 

 
- НИД 

 
 
 

- Прие финансиране от 20000 лв. за две години на проект „Време: 
Варна 2012 и 2013”, съгл. дог. за сътрудничество с Общ. Варна 

- Прие проекта на тематичен план за 2013 г. за издат. дейност 
- Прие да бъде признато висше образование ОКС „бакалавър” на 

Едгар Ришатович Сазонов. 
- Прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност 

„професор” в област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.2 История и археология, 
научна специалност История на България (История на 
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- НИД 
 
 
 
 
- Админ. 
 
 
- Админ. 
 

икономиката) 
- Прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „доцент” 

в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и 
правни науки”, професионално направление 3.8 Икономика , 
/научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и 
застраховка” /Публични финанси/ 

- Прие Проект за създаване на Център за изследване и прилагане 
на нови информационни и комуникационни технологии 
(ЦИПНИКТ). 

- Прие за нов член на Съвета на настоятелите Спирос Немикос - 
Изпълнителен директор на Солвей България АД или Неделчо 
Едрев - Финансов директор на Солвей България АД. 

Протокол 181 / 08.02.2013 г. 
1. Приемане на учебна документация на специалност 
„Международен туризъм” с обучение на руски език-бак. 
„Предприемаческо управление на организацията” за 
магистри и „Мениджмънт на туризма”на руски ез. в 
Колеж по тур. 

 
       

 

 
- УД 
 
- УД 
 
- УД 
 
- УД  
 

 
- Прие да бъде разкрита нова специалност „Международен 
туризъм” с обучение на руски език в ОКС „бакалавър”; 
- Прие да бъде разкрита в Колежа по туризъм нова специалност 
„Мениджмънт на туризма” с обучение на руски език; 
- Прие да бъде разкрита нова специалност „Предприемаческо 
управление на организацията” с обучение в ОКС „магистър”. 
- Прие корекции в правилника за прием на студенти ОКС 
„бакалавър” за учебната 2013/2014 г. 

2. Отчет за резултатите от проведения конкурс за 
докторанти. 

  
 

- НИД 
 
- НИД 
 

- Прие отчета за проведения конкурс за докторанти през м. 
декември 2012 г . 
- Прие предложение за прием на докторанти за академичната 
2013/2014 г. 

3. Анализ на успеваемостта на студентите от I курс и 
мерки за подобряването й. 

        

- УД 
 
 

- Прие анализа за успеваемостта на студентите от първи курс от 
ФСФ през януарската изпитна сесия на учебната 2012/2013 г. и 
мерки за подобряването й. 

4. Отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и 
становище на Контролния съвет. 

- Финанси 
 

- Прие отчета за изпълнението на бюджета  за 2012г. 
 

5. Приемане на проекто-бюджета за 2013 г. и становище 
на Контролния съвет. 

- Финанси - Прие проекто-бюджета за 2013 г. 

6. Актуализиране на правила за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в ИУ-Варна. 

- НИД 
 
 

- Прие промените в Правила за условията и реда за придобиване 
на научни степени и заемане на академични длъжности в ИУ-
Варна 
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7. Текущи 
 

- Админ. 
 
- МСВО 
 
 
 
- УД 

- Прие да се разреши на гл. ас. Снежина Николова Райнова 
ползване на творчески отпуск от 01.03 до 31.05.2013 г.  

- прие учебния план за входящи студенти по програма „Еразъм” и 
„ЦЕЕПУС”  в подготвителен курс по англ. език и частични  
промени в Правилата за управление на програми „Еразъм” и 
„ЦЕЕПУС” в ИУ-Варна. 
- Прие предложените промените в учебен план на подготвителен 
курс по английски език. 

Протокол 182 / 21.03.2013 г. 
1. Отчет за резултатите от проучването на 

удовлетвореността на студентите относно качеството на 
обучение и административното обслужване в ИУ-Варна. 

 
- УД 

 

 
- Прие единодушно отчета за резултатите от проучването на 
удовлетвореността на студентите относно качеството на обучение и 
административното обслужване в ИУ-Варна.  
 

2. Информация за дейността на център „Управление на 
проекти“. 

- Админ. 
 

- Прие Информацията за дейността на сектор „Управление на 
проекти“ 

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо 
тримесечие на 2013 г. и становище на Контролния съвет 

- Финанси - Прие отчета за касовото изпълнение на бюджета за първото 
тримесечие на 2013 г. 

4. Приемане на график за учебния процес за учебната 
2013/2014 г. 

- УД - Прие график на учебния процес за учебната 2013/2014 г. 
 

5. Приемане на вътрешни Правила за планиране, 
организация, възлагане и контрол на обществените 
поръчки в ИУ-Варна. 

- Админ. - Прие да се отменят вътрешните Правила за обществени 
поръчки, приети на 25.11.2011 г. и прие нови Правила за 
планиране, организация, възлагане и контрол на обществените 
поръчки в ИУ-Варна. 

6. Текущи 
 
 
 
 
 
 
 
 

- УД 
 

- УД 
 

 
- УД 

 
- Админ. 

 

- Прие актуализирането на съдържанието на Подсистема 
„Контрол на учебния процес”; 

- Прие актуализиране на съдържанието на „Правила за условията 
и реда за прием и обучение на студенти” по чл. 68, ал. 3 и чл. 70, 
ал. 2 от Закона за висшето образование; 
- Прие проект за нова специалност „Бизнес статистика” в ОКС 
„магистър”; 
- Прие да бъдат  създадени Център за социални изследвания и 
Център за финансови изследвания; 
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- Представяне на промени в Правилник на СС 

- други 
 

- Админ. 

- Прие ИУ-Варна да бъде включен в сдружение „Инженеринг 
клъстер за устойчиво развитие на градската среда”. 
- Прие промяна в състава на Учебно-методичен съвет на ЦПО 
- не се гласува 

Протокол 183 / 25.04.2013 г. 
1. Отчет за проведения конкурс за научни проекти, 

финансирани целево от държавния бюджет. 

 
- НИД 

 
- Прие отчета за проведения конкурс за научни проекти, 
финансирани целево от държавния бюджет и възложиха на доц. В. 
Хаджиев да бъдат прегледани вътрешните нормативни актове, да 
се направят предложения за подобряване на регламента и да бъде 
разширено участието на всички колеги. 

2. Анализ на състоянието и тенденциите в магистърска 
степен. 
 

 
- УД 

 
-  УД 

 
- УД 

 

-прие: 
1) Доклада за състоянието и тенденциите в развитието на 
магистърска степен в Икономически университет-Варна; 
2) Възлага на ЦМО да бъдат разпространени предложените мерки 
и част от доклада по катедри; 
3) Възлага разработване на проект на стратегия за развитие на 
магистърско обучение. 

3. Обсъждане на номинациите и утвърждаване на 
годишните академични награди и отличия за 2012 г. 

- други - прие да бъде присъдена награда за 2012 г. в категорията 
„Студент на годината” на Ангел Иванов Николов. 

4. Текущи 
-   

 
- УД 

 
- УД 
- УД 

 
- УД 

 
- УД 

 
 

- Админ. 
 

- Админ. 
- други 

 
- НИД 

 
- прие актуализирането на съдържанието на Подсистема 
„Разпределение на ресурса от учебно време”. 
- прие актуализиране на съдържанието на Подсистема „Прием” 
- прие актуализиране на съдържанието на Подсистема „Методика 
на обучението”. 

 - прие актуализиране на съдържанието на Подсистема 
„Професионално-практическо обучение на студентите”.  
- Прие да бъде признато придобито висше образование и 

завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища на 5 кандидата  

- прие Правила за устройството, дейността и управлението на 
ЦИПНИКТ. 
- прие създаването на Център за иновации и развитие. 
- прие катедра „Финанси и кредит” да бъде преименувана на 
„Финанси”. 
- Прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност 
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- други 

„професор” в област на висшето образование 3. Социални, 
стопански и правни науки, професионално направление 3.8 
Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и 
анализ на стопанската дейност  
- да бъдат сформирани три групи и избра ръководителите им: 

1) Историята на ИУ-Варна - проф. д-р ик.н. Калю Донев 
2) Книга за професорите – проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов 
3) Алманах – проф. д-р ик. н. Николинка Сълова 

Протокол 184 / 30.05.2013 г. 
1. Информация за състоянието и развитието на 

преподаването на чужд език в ИУ-Варна 
 

2. Проект за модернизация на Университетско 
издателство „Наука и икономика” 

3. Правилник за вътрешния трудов ред в ИУ-Варна 
4. Текущи 

 
- МСВО 

 
 

- МБФина
нси 

- Админ 
- УД 

 
 
 

- Админ. 
 

- МБФинаси 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- прие информацията за обучението на чужд език, привличането и 
приема на чуждестранни студенти и предложенията за 
подобряване на дейността. 
- прие да бъде закупена дигитална машина за издателство „Наука 
и икономика” на стойност около 300 000 лв. без ДДС. 
- Прие Правилник за вътрешния трудов ред в ИУ-Варна 
- прие да се даде възможност на студентите в ОКС „магистър” да 

се обучават по две специалности и семестриални такси за 
платена форма на обучение за учебната 2013/2014 г. в ОКС 
„магистър” 

- прие Правила за устройството, дейността и управлението на 
Център за социални изследвания към ИУ-Варна 

- прие да се извъшат ремонтни работи и изграждане на нови 
обекти както следва: 
 Обект № 1 „Реставрация на външни фасади към вътрешен двор на 

Учебен блок-1, ИУ-Варна с приблизителна площ 3 800.00кв.м.”; 
 Обект № 2 „Изграждане на Компютърен център – Дъга 

„Сутерен”,  Учебен блок-1, ИУ-Варна”; 
 Обект № 3 „Изграждане на Център магистърско обучение – 

етаж 1, Учебен блок – 1, ИУ-Варна”; 
 Обект № 4 „Реновиране на зали от 220 до 223, 319 и 320, 

Учебен блок – 1, ИУ-Варна”; 
 Обект № 5 „Ремонт и отстраняване на течове на компютърни 

зали Н-1 и Н-2, надстройка,  Учебен блок – 1, ИУ-Варна”; 
 Обект № 6 „Организация на вътрешните пространства части 

„Дъга” и изграждането на ново приемно фоайе, Учебен блок – 1, 
ИУ-Варна”. 
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- УД 
 

- Админ. 
 

 
 
 
 
 

-  УД 
 
 
 
 
 

- УД 
 

- Админ. 

- прие актуализиране на съдържанието на Подсистема 
„Планиране и отчитане натовареността на преподавателите” 

- прие да се сформира международен издателски съвет към 
монографична библиотека „Проф. Цани Калянджиев” като в 
него да се включат проф. д-р Абубакр Сулиман, проф. д-р 
Йоаким Вилмс,  проф. д-р ик.н. Сергей Максимов, проф. д-р 
Робърд Грийнууд, проф. д-р Сатар Бавани, проф. д-р Сумон 
Бхаумик, проф. д-р ик.н. Николай Неновски, проф. д-р Мария 
Винче, проф. д-р Джеймс Ангерсано и Карълайн Багшоу 

- прие да се обяви прием за дистанционно обучение по проект 
BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение-съвременен 
подход в системата на академичното образование за подобряване 
качеството на човешките ресурси” по специалности: ИТ иновации 
в бизнеса-СНУ, Аграрен бизнес-СС, Аграрен бизнес-СНУ, Бизнес 
консултиране – СНУ и Корпоративен бизнес и управление – СС. 
- Прие да бъде признато придобито висше образование и да се 

формира състезателен бал за КСП на Наталия Каргина 
- прие да се обяви конкурс за академична длъжност „главен 
асистент” в област на висшето образование 3. „Социални, 
стопански и правни науки”, професионално направление 3.9 
Туризъм, научна специалност „Икономика и управление” 
/Туризъм/, със срок два месеца от датата на публикуване в 
„Държавен вестник”. 

Протокол 185 / 20.06.2013 г. 
1. Обсъждане на проект за промени в Правилника на 

ИУ-Варна 
 

2. Приемане на доклади-самооценка и проекти за 
програмна акредитация на докторски програми  

 
 
 
 
 
 

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо 

 
- Админ. 

 
 

- НИД 
 
 
 
 
 
 
 

- Финанси 

 
- прие предложените промени в Правилника на ИУ-Варна да се 

внесат за обсъждане и гласуване на Общото събрание на 
университета 

- прие доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 
програма „Социално управление”, проект за програмна 
акредитация на докторска програма „Търговско право”, доклад за 
задължителни препоръки на акредитационния съвет за докторска 
програма „Социално управление” и доклада-самооценка за 
програмна акредитация на професионално направление 4.6  
„Информатика и компютърни науки” за ОКС „бакалавър” и ОКС 
„магистър” 
- прие отчета за касовото изпълнение на бюджета за първо 
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шестмесечие на 2013 г. и становище на Контролния 
съвет 

4. Текущи 
 

 
 

- Админ. 
 
 

- Админ. 
 

- Админ. 
 

- Админ. 
 

- Админ. 
 

- Финанс. 
 

- Финанс. 
 

 
 

- НИД 
 
 
 
 
 

- НИД 
 
 
 

- Админ. 

шестмесечие на 2013 г. 
 
- прие актуализиране на съдържанието на „Система за оценяване и 
поддържане на качеството на обучението на академичния състав в 
ИУ-Варна” 
- прие промените в Правилата за структурата, дейността и 
управлението на ЦКО в Икономически университет-Варна 
- прие Правила за устройството, дейността и управлението на 
Център за иновации и развитие при ИУ-Варна. 
- прие „Център за финансови изследвания” да бъде преименуван 
на „Център за финансови изследвания и развитие”. 
- Прие да бъдат удължени трудовите договори с 1 г. на петима 

професори 
- прие да се награждават с парични награди изявили се на 

мероприятия студенти на ИУ-Варна 
- прие размер на обща сума от 1 300 000 лв. за строително-

монтажни работи по обект: Компютърен и тестови център, 
хардуеър за Компютърен и тестови център и Възстановяване на 
фасадата на П-образното тяло 

- прие да се обяви конкурс за заемане на едно място на 
академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.5 Математика, научна специалност 
„Математически анализ”, със срок два месеца от датата на 
публикуване в „Държавен вестник”. 
- прие да се обяви конкурс за академична длъжност „професор” по 
професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност 
Икономика и управление (човешки ресурси в строителството), със 
срок два месеца от датата на публикуване в „Държавен вестник”. 
- прие 4 нови члена на Общото събрание на ИУ-Варна 

 


