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АКАДЕМИЧНИ СЪВЕТИ септ. 2013- юни 2014 

Протокол, дневен ред Дейност Решения 
Протокол  186/26.09.2013 г. 

1. Приемане на план за заседанията на АС през учебната 
2013/2014 г. 

 
- Админ. 

 
Прие план-заседания на АС за уч. 2013/2014 г. 

 
2. Приемане на доклад-самооценка за изпълнение на 

препоръките на ПКСНУ и доклад-самооценка за 
програмна акредитация на ПН 3.7 „Администрация и 
управление“. 

- УД. Прие доклад-самооценка за изпълнение на препоръките на 
ПКСНУ и доклад-самооценка за програмна акредитация на ПН 
3.7 „Администрация и управление“. 

 3. Гласуване на предложения на комисията по признаване 
на придобито висше образование и периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища. 

- УД Прие финализиране на процедура по признаване на висше 
образование, придобито в чуждестр.висши уч-ща 8 кандидати 

 4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и становище 
на Контролния съвет  

- ФМБ Прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2013 г. 

5. Текущи  
- приемане и обучение на студенти по втора специалност 

за учебната 2013/2014 година и приемане на плана за 
прием 

- актуализация на Наредба за научноизследователската 
дейност на академичния състав на ИУ-Варна, Правила 
за дейността на университетската библиотека при ИУ-
Варна, Правила за работа на катедрите при ИУ-Варна 
и Правила за атестиране на академичния състав на ИУ-
Варна  
 

- Предложение за Правилник за устройството и 
дейността на Центъра за финансови изследвания и 
развитие 

- Предложение за такси за студенти, приети платено 
обучение 
 

- Конкурс за „доцент”, Туризъм 
 

- Предложение за промяна на членовете на Съвета на 

 
- УД 
 
 
- НИД 
 
 
 
 
 
 
- Админ. 
 
 
- УД 
 
 
- НИД 
 
- Админ. 

 
-  Прие плана за прием и обучение на студенти по втора 

специалност за учебната 2013/2014 година  
 

- Прие актуализация на Наредба за научноизследователската 
дейност на академичния състав на ИУ-Варна, Правила за 
дейността на университетската библиотека при ИУ-Варна, 
Правила за работа на катедрите при ИУ-Варна и Правила за 
атестиране на академичния състав на ИУ-Варна и възложи на 
зам.-ректора по НИД да подготви обсъждане на Правилата за 
атеститране 

- Прие Правилник за устройството и дейността на Центъра за 
финансови изследвания и развитие  
 

- Прие такси за платено обучение: за ПН Икон., Админ. и упр. и 
Тур. - 1200 лв., ПН Икон. англ. ез. – 2000 лв.,  ПН Информ.и 
комп. науки - 1800 лв. 

- Прие да се обяви конкурс за „доцент” за Туризъм, „География 
на туризма”, срок 2 мес. от публикуване в ДВ 

- Прие от Съвета на настоятелите да отпадне Елена Бакалова и 
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настоятелите да бъде включена Петя Славова 

Протокол  187/31.10.2013 
1. Отчет за дейността на ИУ-Варна за учебната 2012-2013 
2. Отчет за прием в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” 
за учебната 2013/2014 година 
3. Актуализиране на Мандатната програма 2011-2015 г. 
4. Текущи 
- доклад за насоките и задачите за развитиe на 

дистанционно обучение в ИУ-Варна 
- докладна записка от проф. д-р Данчо Данчев – декан 

на Стопански факултет относно обявяване на конкурс 
за заемане на академична длъжност „главен асистент” 

- Докладна записка от доц. д-р Слави Генов – декан на 
ФСФ относно обявяване на конкурс за заемане на 
академична длъжност „главен асистент” ( два броя) 
 
 
 

 - Докладна записка от името на Студентски съвет относно 
включване в инвестиционната програма на външно 
саниране на студентско общежитие бл. 2 на ИУ-Варна. 
- актуализиране на състава на Общото събрание на ИУ-

Варна 

 
- УД 
- УД 
 
- Админ. 

 
- УД 

 
- НИД 

 
 
- НИД 
 
 
 
 
 
- ФМБ 
 
 
- Админ. 

 
- Прие отчета за дейността на ИУ-Варна през учебната 2012/2013г 
-  Прие отчета за КСП 2013 

 
- Прие актуализация на Мандатна програма 2011-2015 г. 
 
- Прие насоките и задачите за развитиe на дистанционно обучение 
в ИУ-Варна 

 - Прие да се  обяви конкурс за заемане на академична длъжност 
„главен асистент” (един брой) в област на висшето образование 3. 
Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.8 Икономика, научна специалност „Стокознание” 

 - Прие да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност 
„главен асистент” ( два броя) в област на висшето образование 3. 
Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, 
парично обращение, кредит и  застраховка” 
- Прие да бъде включено в инвестиционната програма външно 
саниране на студентско общежитие бл. 2 на ИУ-Варна 
 
- прие от състава на Общото събрание на ИУ-Варна да отпаднат 
проф. д-р ик. н. Йордан Коев - хабилитиран преподавател, Нели 
Бочева-служител, студентите-Женя Янева, Мануела Тодорова, 
Мирела Матова, Петко Василев, Сезел Изет и докторанти-Латинка 
Тодоранова и ас. София Илиева и да бъдат включени проф. д-р 
ист. н Иван Русев - хабилитиран преподавател, Марияна Петкова-
служител, студентите – Йоана Ичева, Весела Михайлова, Косьо 
Владимиров, Глория Борисова, Деница Косева и докторант ас. 
Владимир Жечев 
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Протокол  188/28.11.2013 
 1. Доклад за резултатите от изследване на нагласите и 

първоначалните впечатления на първокурсниците от ИУ-
Варна 
 

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

  
 3. Приемане на Правила за планиране, организиране, 

отчитане и контрол на конкурсите за научни проекти, 
финансирани целево от държавния бюджет. 

 
 
 
4.Текущи 
- промени в Централна конкурсна комисията по чл.3, ал.3, 

т.4 от Правилата за планиране, организиране, отчитане и 
контрол на конкурсите, финансирани целево от 
държавния бюджет; 

- Докладна записка от доц. д-р Евгени Станимиров-зам. 
ректор по УД  относно финализиране на процедура по 
признаване на придобито висше образование и 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища; 
- Докладна записка от доц. д-р Евгени Станимиров-зам. 
ректор по УД относно актуализиране на Правила за 
признаване на придобито висше образование и 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища; 
- Докладна записка от доц. д-р Евгени Станимиров-зам. 
ректор по УД относно актуализиране на съдържанието на 
мисията на ИУ-Варна; 
- Предложение от доц. д-р Радослав Рачев – директор на 
ЦПО за промяна в Правилата за дейността на ЦПО 
- доц. В. Хаджиев. предложи да бъдат допълнени 

 
- УД 
 
 
 
- УД 
 
 
 
- НИД 
 
 
 
 
 

 
- НИД 
 
 
 
- УД 
 
 
 
 
- УД 
 
 
 
 
- Админ. 
 
 
-  Админ. 
 
- Админ. 

 
 - прие единодушно доклада за резултатите от изследване на 

нагласите и първоначалните впечатления на първокурсниците от 
ИУ-Варна и дават препоръка – първичните звена да бъдат 
запознати с резултатите 
- прие промените в Правилника за прием в ОКС „бакалавър”. 
- прие промените в Правилника за прием в ОКС „магистър”. 
- прие промените в Правилника за прием в ОКС „професионален 
бакалавър”. 
- прие промените в Правилата за планиране, организиране, 
отчитане и контрол на конкурсите за научни проекти, 
финансирани целево от държавния бюджет и да възложи на зам-
ректора по НИД доц. В. Хаджиев да предложи актуализиран 
вариант на критериалната системата за прилагането им, която да 
бъде одобрена на следващото заседание на академичен съвет.  
 
- прие доц. д-р Никола Бакалов-председател да бъде заменен с 
доц. д-р Светлозар Стефанов-председател и Ива Игнатова-
секретар да бъде заменена с Емилия Киречева-секретар; 
 
- Прие признаване на придобито висше образование и завършени 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища на трима 
кандидати; 
 
 
- прие да бъде добавен нов чл. 14а в Правилата за признаване на 
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища. 
 
 
- прие Мисията на Икономически университет – Варна. 
 
 
- прие промени в Правилника за дейността на ЦПО. 
 
- прие промените в Правилата за атестиране на академичния 



4 
 

Правилата за атестиране на академичния състав на ИУ-
Варна; 
- Докладна записка от проф. д-р Марин Нешков – декан 
на факултет „Управление” относно обявяване на конкурс 
за заемане на академична длъжност „доцент” (един брой); 
 
 
- Докладна записка от проф. д-р Данчо Данчев – декан на 
Стопански факултет утвърждаване на учебна програма по 
дисциплината „Международна логистика” за специалност 
„Логистичен мениджмънт” за ОКС „магистър”; 
- Докладна записка от доц. д-р Добрин Добрев – 
ръководител на катедра „Стопанско управление” относно 
стартиране на обучение по специалност „Публична 
администрация” в ОКС „бакалавър”, редовно обучение от 
учебната 2014/2015 г. 

 
 
- НИД 
 
 
 
 
- УД 
 
 
 
- УД 

състав на ИУ-Варна. 
 

- прие да се  обяви конкурс за заемане на академична длъжност 
„доцент” (един брой) в област на висшето образование 3. 
Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.9 Туризъм, специалност „Икономика и управление 
(туризъм)” 
- прие учебна програма по дисциплината „Международна 
логистика” за специалност „Логистичен мениджмънт” за ОКС 
„магистър”. 
 
- Ректорът предложи тя да се обсъди още веднъж в катедрата, 
факултета и да се представи на заседанието на академичен съвет 
през м. декември. 
 
 

Протокол  189/19.12.2013 
1. Отчет за научноизследователската дейност на 

академичния състав 2012/2013г. 
 

2. Приемане на план за издателската дейност за 2014 г. 
 

3. Актуализиране на бюджета за 2013 г. и становище на 
Контролния съвет. 

  
4. Информация за студентската и преподавателска 

мобилност и утвърждаване на плана за обучение по 
програми за академичен обмен за учебната 
2014/2015г. 

  
5. Текущи 

- Предложение от ст.преп. Борис Абрашев за създаване 
на Център за обучение на чужди езици 

- предложение на факултетен съвет за разкриване на 
специалност „Публична администрация” в ОКС 
„бакалавър” 

 
- НИД 
 
 
- НИД 
 
- ФМБ 

 
 
- МСВО 
 
 
 
 
 
- Админ. 
 
- УД 

 
 

 
- прие отчета за НИД за 2012/2013 г . и възлага на зам.-ректора 
по НИД да разработи мерки за стимулиране и мотивиране на 
академичния състав за разширяване на НИД. 
- прие Тематичен план за издаване на учебници и учебни пособия 
за 2014 г. 
- прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2013 
г. и становището по него на Контролен съвет. 
 
-прие информацията за състоянието на мобилността и препоръка 
да се повиши ролята на катедрите при популяризирането на 
възможностите за обмен по отделните програми, както и 
инициирането и  осъществяването на обмен  по двустранни 
договори за сътрудничество 
 
- прие създаване на Център за обучение на чужди езици. 
 
- прие да се стартира проект по разкриване на специалност 
„Публична администрация” в ОКС „бакалавър” 
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- предложение за промяна в наименованието на 
специалност „Индустриален бизнес” и предложение 
за дистанционна форма на обучение в ОКС 
„бакалавър” 
 

- финализиране на процедура по признаване на 
придобито висше образование и завършени периоди 
на обучение в чуждестранни висши училища 

- утвърждаване на ползване на творчески отпуск от 17 
февруари до 17 май 2014 г. на гл. ас. д-р Калин 
Йовчев Господинов, катедра ОИТ 

- УД 
 
 
 
 
- УД 
 
 
- Админ. ? 

- прие промяна в наименованието на специалност „Индустриален 
бизнес” в „Индустриален бизнес и предприемачество”, прие 
учебния план да се разгледа от постоянната комисия по учебна 
дейност и прие дистанционна форма на обучение в ОКС 
„бакалавър” 
- прие финализиране на процедура по признаване на придобито 
висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища на трима кандидати 
- прие гл. ас. д-р Калин Йовчев Господинов, катедра ОИТ да 
ползва творчески отпуск от 17 февруари до 17 май 2014 г. 

Протокол  190/20.02.2014 
1. Отчет за резултатите от проведения конкурс за 

докторанти 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Отчет за изпълнението на бюджета за 2013 г., 
приемане на проекто-бюджета за 2014 г. и становище 
на Контролния съвет за отчета за изпълнението на 
бюджета за 2013 г. и за проекто-бюджета за 2014 г. 

 
 

 
- НИД 
 
 
 
 
 
 
 

 
- УД 
 
- УД 

 
 
- УД 
 
 
 
- ФБМ 
 
- ФМБ 
 
 
 

  
1. прие  
- отчета за проведен конкурс по прием на докторанти за уч. 
2013/2014 г.; 
- активизиране на дейността на първичните звена по привличане 
на кандидати от бизнеса и засилване на връзката бизнес-наука; 
- активизиране на дейността по привличане на кандидати от 
завършващите отлични студенти чрез разясняване ползите и 
предимствата от обучение в докторантура. 
2. прие: 
- анализа за успеваемостта на студентите от зимния семестър на 
уч. 2013/2014 г.; 
- да се проведе изследване за идентифициране и оценка на 
проблемни области в учебния процес, да се определят причините 
и мерките, които да бъдат предприети; 
- да се организира от зам.-ректора по УД работно съвещание през 
м. март, в което да участват декани, ръководител катедри, 
представители на Студентски съвет и Синдиката на работещите в 
ИУ-Варна и да се предложат конкретни мерки. 
3. - прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 
31.12.2013 г. и становището на Контролен съвет; 
- прие такса в размер на 50 лв. за кандидатстване и обработка на 
документи и таксите за обучение за учебната 2014/2015 г. в ОКС 
„професионален бакалавър”, ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и 
„доктор”; 
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4. Текущи 
- Докл. Записка от зам.-ректор НИД за актуализация на 

Правила за планиране, организиране, отчитане и 
контрол на конкурсите за научни проекти, финансиране 
целево от държавния бюджет; 

- Актуализация на Правилника за приемане на студенти в 
ОКС „магистър” на ИУ-Варна за учебната 2014/2015г  

- Докл. Записка от зам.-ректор МСВО относно промяна в 
учебния план за обучение на входящи студенти по 
програми за мобилност 

 
- Докл. Записка от зам.-ректор УД относно актуализация 

на Правилника за прием на студенти в ОКС „бакалавър” 
в ИУ-Варна за уч. 2014/2015 г. 

 
- Докл. записка от декан на фак. Информатика относно 

обявяване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „главен асистент” (един брой) 

 
 

- Докл. записка от декан на фак. Информатика относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „главен асистент” (един брой) 

 
 

- Докл. записка от декан на фак. Информатика относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „доцент” (един брой) 

 
 

- Докл. записка от доц. д-р Росен Николаев – ръководител 
на катедра „Математически науки” 

- ФМБ 
 
 
- ФМБ 
 
- НИД 

 
 
 
- УД 
 
- УД 

 
 
 
- УД 
 
 
 
- НИД 
 
 
 
 
- НИД 
 
 
 
 
- НИД 
 
 
 
 
- Админ. 
 

- прие разпределението на бюджетната субсидия за присъщата на 
държавните висши училища научна или художествено-творческа 
дейност. 
- прие проекто-бюджета за 2014 година на ИУ-Варна. 
4. Текущи 
- прие актуализацията (нова т. 5а) на Правилата за планиране, 
организиране, отчитане и контрол на конкурсите за научни 
проекти, финансиране целево от държавния бюджет; 
 
- прие актуализацията в чл. 2, ал.2 на Правилника за приемане на 
студенти в ОКС „магистър” на ИУ-Варна за учебната 2014/2015 г.  
- прие учебния план за обучение на входящи студенти по 

програми за мобилност да се допълни с учебната дисциплина 
„Мениджмънт в условията на глобализация” с обща студентска 
заетост 45 ч., за ОКС „магистър”, зимен семестър; 

- прие промяната в чл. 6, ал.3 от Правилника за прием на студенти 
в ОКС „бакалавър” в ИУ-Варна за уч. 2014/2015 г. с 
допълнението на иновативно състезание по ИТ и информатика 
„Аз мога – тук и сега!”; 

- прие да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност 
„главен асистент” (един брой) в област на висшето образование 
3. Социални, стопански и правни науки; професионално 
направление 3.8 Икономика; научна специалност „Икономика и 
управление (Оптимизационни методи)”; 

- прие да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност 
„главен асистент” (един брой) в област на висшето образование 
3. Социални, стопански и правни науки; професионално 
направление 3.8 Икономика; научна специалност „Икономика и 
управление (Изследване на операциите)”; 

- прие да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност 
„доцент” (един брой) в област на висшето образование 3. 
Социални, стопански и правни науки; професионално 
направление 3.8 Икономика; научна специалност „Икономика и 
управление (Количествени методи)”; 

- прие катедра „Математически науки” да се преименува в 
„Приложна математика”; 
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- Докл. записка от зам.-ректор по МСВО относно 
утвърждаване на списъци с преподаватели и служители 
за мобилност по програма „Еразъм” 

- Предложение от директор Езиков департ. за приемане на 
Правилник за устройството, дейността и управлението 
на Център за чужди езици  

- Докл. записка от декан на фак. Информатика относно 
предложение за обучение по специалност „Статистика и 
иконометрия” в дистанционна форма на обучение за уч. 
2014/2015 г. ; 

- Предложение от зам.-ректор по НИД за прием на 
докторанти за уч. 2014/2015 г. 

- Админ. 
 

 
- Админ. 
 
 
- УД 
 
 
 
- НИД 

- прие списъците с преподаватели и служители за мобилност по 
програма „Еразъм” за академичната 2013/2014 г. 

 
- прие наименованието „Център за чужди езици” и Правилник за 

устройството, дейността и управлението на Център за чужди 
езици; 

- прие да започне прием на студенти по специалност „Статистика 
и иконометрия”, дистанционна форма на обучение за уч. 
2014/2015 г. както и приеха квалификационна характеристика и 
учебен план; 

- прие предложение за прием на докторанти за академичната 
2014/2015 г. 

Протокол  191/27.03.2014 
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо 

тримесечие на 2013 г. и становище на Контролния 
съвет. 

 
2. Информация за дейността на Кариерен център и сектор 

„Алумни”.  
             
3. Отчет за резултатите от проучването на 

удовлетвореността на студентите 2-ри, 3-ти и 4-ти курс 
по отношение на качеството на обучение и 
административно обслужване в ИУ-Варна. 

 
4. Текущи. 
- Финализиране на процедура по признаване на 

придобито висше образование и завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища 

 Актуализация на Правила за управление на програма 
„Еразъм+” и програма „CEEPUS” в ИУ-Варна  

- Докл. записка от декана на ФСФ относно обявяване на 
конкурс за заемане на академична длъжност „главен 
асистент” (един брой) 

 
 

 
- ФМБ  
 
 
 
- Админ. 
 
 
- УД 
 
 
 
 
 
- УД 
 
 
- МСВО 
 
- НИД 

 
 
 
 

 
1. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2014 

г. и становището на Контролния съвет; 
 прие актуализирания бюджет за 2014 година на ИУ-Варна, 

съгласно ПМС 25 от 14.02.2014 г. 
2. прие информацията за дейността на звена „Кариерен център” и 

„Алумни” към ИУ-Варна и препоръча да се изготвят Правила 
за дейността на сектор „Алумни и кариери”. 

3. прие информацията за удовлетвореността на студентите 2-ри, 3-
ти и 4-ти курс по отношение на качеството на обучение и 
административно обслужване в ИУ-Варна като тази информация 
бъде представена на дискусията на 3 април за успеваемостта на 
студентите и мерки за нейното подобряване. 
4.  
- прие да бъде признато висше образование, ОКС „бакалавър”, 
специалност „Администрация и управление на предприятия” на 
Десислав Сашев Керински 
- приеха актуализацията на Правилата за управление на програма 
„Еразъм+” и програма „CEEPUS” в ИУ-Варна 
- прие да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност 
„главен асистент” (един брой) в област на висшето образование 3. 
Социални, стопански и правни науки; професионално 
направление 3.8 Икономика; научна специалност „Политическа 
икономия”(ОИТ), със срок два месеца от датата на публикуване в 
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- Докладна записка от декана на факултет „Управление” 

относно разкриване на специалност „Международен 
туристически бизнес” в ОКС „магистър” 

- Докладна  записка от зам.-ректора по ФМБ относно 
финансиране на два проекта, които ще се реализират 
през настоящата 2014 г. 

 
 
 
 
 

- Докладна записка от председателя на Етичната комисия 
при ИУ-Варна относно допълване на състава на 
комисията от квотата на докторантите 

 
- УД 
 
 
- ФМБ 
 
 
 
 
 
 
 
- Админ. 

„Държавен вестник” 
- прие да бъде разкрита специалност „Международен 
туристически бизнес” в ОКС „магистър” и утвърди учебния план 
и квалификационна характеристика 
- прие финансиране на прогнозна стойност 2 400 000 лв. на 
проекти: 
 Ремонт и преустройство на заготвителен блок, зали за 

хранене и кабинети в сутерен на западното крило в историческата 
частна учебен блок 1 в ИУ-Варна; 
 Модернизация на основната сграда на ИУ-Варна, състояща 

се в реставрация на фасади към вътрешен двор на учебен блок 1 
на ИУ-Варна. 
- прие съставът на Етичната комисия да се допълни с докторант 

Мария Георгиева Георгиева към катедра „Маркетинг” 
 

Протокол  192/24.04.2014 
1. Приемане на график на учебния процес за учебната 

2014/2015 г. 
 

2. Приемане на мерки за подобряване на качеството на 
обучение в ИУ-Варна 
 

3. Отчет за проведения конкурс за научни проекти, 
финансирани целево от държавния бюджет 

 
 

4. Текущи 
- Докл. от зам.-ректор ФМБ за актуализиране на 

Правилник за условията и реда за настаняване, ползване 
и вътрешния ред в студентските общежития; 

- Правила за устройството, дейността и управлението на 
сектор „Алумни и кариери”; 

- Финализиране на процедура по признаване на 
придобито висше образование и завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища 

- Докл. записка от декан на фак. „Управление” относно 

 
 
 

- УД 
- УД 
- Админ. 
 
- НИД 

 
 
 
 
- Админ. 
 
 
- Админ. 
 
- УД 

 
 
- 

 
1. и 2. прие:  
- график на учебния процес за 2014/2015 г., 
- мерки за подобряване на качеството на обучение в ИУ-Варна и - 
- промени в Правилника на ИУ-Варна. 
 
3. прие отчет за резултатите от проведения конкурс за научни 
проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от 
държавния бюджет за научна дейност за 2014 г. и зам.-ректорът 
по НИД да предложи мерки и насоки за усвояване на бюджета по 
научните проекти. 
4. 
- прие отмяна на стария Правилник за общежитията и прие нов 
Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и 
вътрешния ред в студентските общежития на ИУ-Варна. 
- приеха Правила за устройството, дейността и управлението на 
сектор „Алумни и кариери” при ИУ-Варна. 
- прие да бъде признато висше образование на Хюлия Хълми 
Ибрям и Абдуллах Джан Йозероглу 
 
- Документите за разкриване на нови специалности се оттеглят 
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предложение на Център за иновации и развитие за 
разкриване на специалности „Комуникации и бизнес 
развитие” и „Пазари и технологични иновации” в ОКС 
„магистър” по проект „Бизнес моделиране на учебните 
планове и програми в ПН 3.8.Икономика на ИУ-Варна”;   

- Докл. записка от декан на фак. „Финансово-счетоводен” 
относно частична промяна в учебните планове на 
специалност „Финанси” и специалност „Банков 
мениджмънт”; 

- Докл. записка от директор на ЦМО относно промяна в 
Правилника за прием на студенти в ОКС „магистър”; 

- Докл. записка от декан на фак. „Управление” относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „професор” – един брой в ПН 3.8. Икономика, 
научна специалност Маркетинг (Маркетинг на 
взаимоотношенията) 

 
 
 
 
 
- УД 
 
 
 
- УД 
 
- НИД 

за доработка и ще се внесат на следващо заседание на АС 
 
 
 
 
- прие да се направи частична промяна в учебните планове на 

специалност „Финанси” и специалност „Банков мениджмънт”. 
 

 
- прие промяна в чл. 8, ал. 3 и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 7, ал. 5 от 

Правилника за прием на студенти в ОКС „магистър” 
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична 

длъжност „професор” – един брой в ПН 3.8. Икономика, 
научна специалност Маркетинг (Маркетинг на 
взаимоотношенията) със срок на подаване на документите 2 
месеца от публикуване в ДВ. 

Протокол  193/29.05.2014 
1. Отчет за състоянието на материалната база на 

университета 
 
 
 
 
 
2. Информация за дейността в сектор „Управление на 

проекти” в  ИУ-Варна 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Текущи: 
- Финализиране на процедура по признаване на 

 
- ФМБ 
 
 
 
 
 
 
- ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- УД 

 
1. прие отчета за състоянието на материалната база на ИУ-Варна и 

възлага на заместник ректора по финанси и материална база да 
организира дейността по изпълнението на: 

а/ осигуряване на учебната и научно-изследователската дейност с 
подходяща материална база; 

б/ осигуряване на социалните дейности с ефективни материални 
условия направените предложения. 
2.Прие:  
 Информацията за дейността на сектор „Управление на 

проекти”  като дава положителна оценка за подпомагане 
разработването и изпълнението на проекти, финансирани по 
национални и международни програми; 

 Да се разработят механизми за активизиране заетостта на 
преподавателите, служителите и студентите в подготовката и 
реализацията на проекти през новия програмен период със 
срок 30.10.2014 г. 

 Да се подобри информационната система на сектора. 
3. 
- прие да бъде признато висше образование на Алина Николаевна 
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придобито висше образование и завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища; 
 

- Докл. записка от декан на фак. „Информатика” относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „професор” – един брой в ПН 3.8. Икономика, 
научна специалност „Приложение на изчислителната 
техника в икономиката” 

 
 
 
- НИД 
 

Савова, ОКС „бакалавър”, специалност „Право” и предлага, при 
желание на Алина Савова, тя да участва в КСП за ОКС „магистър” 
и да кандидатства в специалност, предлагана в ДНДО; 
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност 
„професор” – един брой в ПН 3.8. Икономика, научна специалност 
„Приложение на изчислителната техника в икономиката” със срок 
на подаване на документите 2 месеца от публикуване в ДВ 
 

Протокол  194/26.06.2014 
1. Доклад за резултатите от проучване по задание 

"Преценки на студенти бакалаври за процеса на 
обучение и за успеваемост на зимна изпитна сесия 
2013/2014" 
 

2. Обсъждане и мерки за подобряване на качеството на 
обучение на студентите във факултет „Информатика“ 
 
 
 
 

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо 
шестмесечие на 2014 г. и становище на Контролния 
съвет 

4. Текущи: 
- предложение на Център за иновации и развитие за 

разкриване на две нови специалности по проект „Бизнес 
моделиране на учебните планове и програми в 
професионално направление 3.8. „Икономика”. 
Центърът предлага магистърски специалности 
„Комуникации и бизнес развитие” и „Пазари и 
технологични иновации”; 

 
 
 
 
 

 
- УД 
 
 
 
 
- УД 
 
 
 
 
 
- ФМБ 

 
 
 
 
- УД 
 
 
 
 
- УД 
 
 
- УД 
 
 

 
1. прие доклада за резултатите от проучване "Преценки на 

студенти бакалаври за процеса на обучение и за успеваемост на 
зимна изпитна сесия 2013/2014" и да бъдат информирани 
първичните звена и всички членове на академичния състав за 
резултатите от проучването 

2. прие информацията и мерките за подобряване на  качеството 
на обучение на студентите във факултет „Информатика“ с 
ангажимент по акредитацията на професионално направление 
4.6 Информатика и компютърни науки и на институционалната 
среда за провеждане на дистанционно обучение в краткосрочен 
план 

3. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2014 
г. и становището на Контролния съвет 

 
4.  
- прие: 
 да бъдат разкрити магистърски специалности „Комуникации и 

бизнес развитие” и „Пазари и технологични иновации” по 
проект „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в 
професионално направление 3.8. „Икономика” както и 
учебната документация за тях; 

 промени в Правилника за приемане на студенти в ОКС 
„магистър” за учебната 2014/2015 в Преходни разпоредби като 
се добавят нови параграфи 3а, 3б и 3в; 

 графика за КМП за специалности „Комуникации и бизнес 
развитие” и „Пазари и технологични иновации” по проект 
„Бизнес моделиране на учебните планове и програми в 
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- Докладна записка от доц. д-р Слави Генов – декан на 
факултет Финансово-счетоводен относно обявяване на 
конкурс за заемане на академична длъжност „главен 
асистент” – един брой в област на висшето образование 
3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.8. 
Икономика, научна специалност „Политическа 
икономия” (Обща икономическа теория)  със срок на 
подаване на документите 2 месеца от публикуване в ДВ; 

- Докладна записка от проф. д-р Марин Нешков – декан 
на факултет „Управление” относно обявяване на конкурс 
за заемане на академична длъжност „доцент” – един 
брой в ПН 2.1 Философия, научна специалност Общо и 
сравнително езикознание (Приложна лингвистика – 
български език)  със срок на подаване на документите 2 
месеца от публикуване в ДВ; 

- Докладна записка от проф. д-р Марин Нешков – декан 
на факултет „Управление” относно обявяване на конкурс 
за заемане на академична длъжност „доцент” – един 
брой в ПН 3.1 Социология, антропология и науки на 
културата, научна специалност Социология (социология 
на града и общностите)  със срок на подаване на 
документите 2 месеца от публикуване в ДВ; 

- Докладни записки от доц. д-р Слави Генов-декан на 
ФСФ, проф. д-р Марин Нешков-декан на факултет 
„Управление” и доц. д-р Тодорка Атанасова-декан на 
факултет „Информатика” относно удължаване за срок 
от една година на трудовите договори; 
 

- Докладна записка от доц. д-р Веселин Хаджиев – зам.-
ректор НИД относно оказване на финансова подкрепа 
на Жени Димитрова – инспектор в отдел НИДД, която 
има тежко онкологично заболяване, в момента провежда 
лечение в чужбина и се нуждае от финансови средства. 

 
- НИД 
 
 
 
 
 
 
 
- НИД 
 
 
 
 
 
 
- НИД 
 
 
 
 
 
 
- Админ. 
 
 
- Админ. 
 
 
- ФМБ 

професионално направление 3.8. „Икономика”. 
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност 

„главен асистент” – един брой в област на висшето образование 
3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.8. Икономика, 
научна специалност „Политическа икономия” (Обща 
икономическа теория)  със срок на подаване на документите 2 
месеца от публикуване в ДВ; 

 
 

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност 
„доцент” – един брой в ПН 2.1 Философия, научна специалност 
Общо и сравнително езикознание (Приложна лингвистика – 
български език)  със срок на подаване на документите 2 месеца 
от публикуване в ДВ; 

 
 

- приеха да бъде обявен конкурс за заемане на академична 
длъжност „доцент” – един брой в ПН 3.1 Социология, 
антропология и науки на културата, научна специалност 
Социология (социология на града и общностите)  със срок на 
подаване на документите 2 месеца от публикуване в ДВ; 

 
 

- прие членове на комисия по избора да бъдат проф. д-р Данчо 
Данчев-председател, доц. д-р Силвия Благоева и Георги 
Патриков 

- прие да бъдат удължени с една година трудовите договори на 
проф. д-р ик.н. Калю Донев, проф. д-р Владимир Владимиров, 
проф. д-р ик.н. Йордан Коев и проф. д-р ик. н. Димитър Радилов; 

- приеха да бъде отпусната еднократна сума в размер на 
равностойността на 5 000 щатски долара за подпомагане на 
лечението на Жени Димитрова 
 

 


