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АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ септ. 2016 - юни 2017 

Протокол / дневен ред Дейност Решения 
 

Протокол  12/29.09.2016 г. 
 

1. Отчет за дейността на ИУ-Варна за учебната 
2015/2016 учебна година    
   

2. Промени в Правилника на Икономически 
университет-Варна 

 
 
    
3. Приемане на план за заседанията на Академичния 

съвет през учебната 2016/2017 година. 
4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 

деветмесечието на 2016г. и становище на 
Контролния съвет. 

5. Текущи 
- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 

утвърждаване на промени в чл. 8 от Правилника за 
приемане на студенти в ОКС „магистър“ за уч. 
2016/2017 г. 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно предложение 
за приемане на план за прием по втора специалност (25 
бр.) за уч. 2016/2017 г.  

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно предложение 
за признаване на висше образование и периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища на 3 
кандидати. 

-Докл. записка от зам.-ректор ФМБ относно предложения 
за промени в чл. 1 и чл. 4 от Правилника за условията и 

 
 
 

- УД 
 
 

- УД 
 

- УД 
 

 
- Админ. 

 
- ФМБ 

 
 
 

- УД 
 
 
 

- УД 
 
 

- УД 
 
 
 

- Админ.  
 

 
 
 

1. прие доклад за състоянието на ИУ-Варна и изпълнение на 
Стратегията за развитие на университета за периода м. 
септември 2015 – м. септември 2016. 

2. - не прие ограничението за преминаване към по-горен курс да 
бъде не по-малко от 4 взети изпита за съответната учебна год. 

- прие ограничението за преминаване към по-горен курс да бъде 
не по-малко от 2 взети изпита за съответната учебна година и 
промени в чл. 109, 113, 114 и 117 от Правилника на ИУ-Варна. 

3. прие план за заседанията на АС за учебната 2016/2017 г. 
 

4. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016 
г. и становището на Контролния съвет. 
 

5. Текущи 
- прие промени в чл. 8 от Правилника за приемане на студенти в 

ОКС „магистър“ за уч. 2016/2017 г. 
 
 
- прие план за прием по втора специалност (25 бр.) за уч. 

2016/2017 г.  
 
- прие да бъде признато висше образование на Милотина 

Венелинова Тодорова, Леонидас Панайотис Центурас и 
Еммануел Адеуи Тунди 

 
- прие промени в чл. 1 и чл. 4 от Правилника за условията и реда 

за настаняване, ползване и вътрешния ред на студентски 
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реда за настаняване, ползване и вътрешния ред на 
студентски общежития на ИУ-Варна. 

- Докл. записка  от декан на ФСФ относно предложение 
за утвърждаване на учебна документация на 
специалност „Финанси и иновации“ в ОКС 
„магистър“, дистанционна форма на обучение, която 
да стартира от уч. 2017/2018 г. 

- Докл. записка от зам.-ректор НИД относно 
предложение за приемане на статут за определяне на 
номинации за Награда „Варна“ в сферата на науката и 
висшето образование. 

- Докл. записка от зам.-ректор МСПД относно 
предложение за допълнение в чл. 4.1.1. от Статута на 
награда „Проф. Ц. Калянджиев“ за постижения в 
областта на науката. 

- Докл. записка от председател на Комисията по 
присъждане на награда „Проф. Ц. Калянджиев“ 
относно предложение на комисията за присъждане на 
наградата за 2016 г. 

- Докл. записка от зам.-ректор НИД относно 
утвърждаване на Наръчник за развитие на 
дигитализационен център към библиотеката на ИУ-
Варна във връзка с приключване на проект 
„Дигитализация и опазване на документалната история 
на ИУ-Варна като част от културно-историческото 
наследство на академичната общност в България“ 

- Предложение от ректора за промяна на зам. директор 
на НИИ 

- Предложение от ректора за промяна в състава на 
Общото събрание на ИУ-Варна 

- Докл. записка от зам.-ректор ФМБ относно 
осигуряване на 15% съфинансиране на проектно 
предложение „Основен ремонт на отоплителна система 
в учебен блок 2 на ИУ-Варна“. 

 
 

- УД 
 
 
 
 

- Админ.  
 
 
 

- Админ.  
 
 
 

- НИД 
 
 
 

- Админ.  
 
 
 
 
 
 

- Админ. 
 

- Админ. 
 

- ФМБ 
 

общежития на ИУ-Варна. 
 
- прие учебна документация на специалност „Финанси и 

иновации“ в ОКС „магистър“, дистанционна форма на обучение, 
която да стартира от уч. 2017/2018 г. 

 
 
- прие статут за определяне на номинации за Награда „Варна“ в 

сферата на науката и висшето образование. 
 
 
- прие допълнение в чл. 4.1.1. от Статута на награда „Проф. Ц. 

Калянджиев“ за постижения в областта на науката. 
 
 
- прие награда „Проф. Ц. Калянджиев“ за 2016 г. да бъде 

присъдена на проф. д-р Христо Николов Кожухаров. 
 
 
- прие Наръчник за развитие на дигитализационен център към 

библиотеката на ИУ-Варна. 
 
 
 
 
 
- прие  зам. директор на НИИ да бъде доц. д-р Людмил Найденов 

 
- прие промяна в състава на Общото събрание.  
 
- прие ИУ-Варна да съфинансира от своя бюджет 15% от общата 

одобрена от НДЕФ стойност на проектно предложение 
„Основен ремонт на отоплителна система в учебен блок 2 на 
ИУ-Варна“. 
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Протокол  13/27.10.2016 г. 
 

1. Отчет за кандидатстудентски прием в ОКС 
„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“, ОКС 
„магистър“ и ОНС „доктор“ 2016 г. 

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

3. Приемане на график за учебния процес за 2017/2018 г. 
4. Текущи 
- Докл. записка от декан на факултет Управление 

относно предложение за промяна в наименованието на 
магистърска програма „Приложни социални и бизнес 
изследвания“ на „Социални изследвания и 
консултиране“ 

- Докл. записка от декан на факултет Управление 
относно предложение за промяна в наименованието на 
магистърски програми - от “Мениджмънт“ на 
„Мениджмънт на организациите“ и от „Публична 
администрация“ на „Публичен мениджмънт и 
административна власт“. 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно проект на 
нови специалности от уч. 2017/2018 г. в ОКС 
„магистър“ с преподаване на английски език. 
 

- Докл. записка от декан на факултет Информатика 
относно предложение за утвърждаване на учебна 
документация за магистърска програма „Компютърни 
науки“ с преподаване на английски език в редовна 
форма на обучение. 

- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно 
предложение за утвърждаване на учебна документация 
на специалност „Управление на проекти“, в ОКС 
„магистър“, редовна форма на обучение, която да 

 
 

- УД 
 
 

- УД 
 
 

- УД 
 

- УД 
 

 
 
 

- УД 
 
 
 
 
 

- УД 
 
 
 

- УД 
 
 
 
 

- УД 
 
 
 

 
 
- прие отчета за кандидатстудентския прием 2016 г. в ОКС 

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

2. прие правилниците за прием в ОКС „бакалавър“, ОКС 
„магистър“ и ОКС „професионален бакалавър“ за 2017 г. 
 
3. прие график за учебния процес за учебната 2017/2018 г. 
4. Текущи 
- прие да бъде променено наименованието на магистърска 
програма „Приложни социални и бизнес изследвания“ на 
„Социални изследвания и консултиране“ от катедра „Социални и 
хуманитарни науки“. 
 
- прие да бъдат променени наименованията на магистърски 

програми - от “Мениджмънт“ на „Мениджмънт на 
организациите“ и от „Публична администрация“ на „Публичен 
мениджмънт и административна власт“. 

 
 
- прие нови специалности за уч. 2017/2018 г. в ОКС „магистър“ с 

преподаване на английски език „Международен бизнес и 
икономика“, съвместно обучение с Universal Business School 
(Индия) и „Компютърни науки“. 

- прие учебна документация за магистърска програма 
„Компютърни науки“ с преподаване на английски език в 
редовна форма на обучение. 

 
 
- прие учебна документация на специалност „Управление на 

проекти“, в ОКС „магистър“, редовна форма на обучение, която 
да стартира от уч. 2017/2018 г. 
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стартира от уч. 2017/2018 г. 
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно 

обявяване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „главен асистент“ – 1 бр. в ПН 3.8. 
Икономика, научна специалност „Икономика и 
управление“ (Организация на производството в 
аграрния бизнес), със срок на подаване на документите 
2 м. от обявяването му в ДВ. 

- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „главен асистент“ – 1 бр. в ПН 3.8. 
Икономика, научна специалност „Икономика и 
управление“ (Управление на инвестициите), със срок 
на подаване на документите 2 м. от обявяването му в 
ДВ. 

- Докл. записка от декан на фак. Управление относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „доцент“ – 1 бр. в ПН 3.9. Туризъм, научна 
специалност „Икономика и управление (туризъм) 
(Хотелиерство и ресторантьорство), със срок на 
подаване на документите 2 м. от обявяването му в ДВ. 

- Докл. записка от ръководител на кат. МИО относно 
осигуряване на финансова подкрепа на ас. Атанас 
Атанасов от катедра МИО 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно признаване 
на висше образование и периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища на Христина Пламенова 
Филипова 

 
- НИД 

 
 
 
 
 
 

- НИД 
 
 
 
 
 
 

- НИД 
 
 
 
 
 

- ФМБ 
 
 

- УД 

 
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност 

„главен асистент“ – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна 
специалност „Икономика и управление“ (Организация на 
производството в аграрния бизнес), със срок на подаване на 
документите 2 м. от обявяването му в ДВ. 

 
 
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност 

„главен асистент“ – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна 
специалност „Икономика и управление“ (Управление на 
инвестициите), със срок на подаване на документите 2 м. от 
обявяването му в ДВ. 

 
 
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност 

длъжност „доцент“ – 1 бр. в ПН 3.9. Туризъм, научна 
специалност „Икономика и управление (туризъм) - 
(Хотелиерство и ресторантьорство), със срок на подаване на 
документите 2 м. от обявяването му в ДВ 

 
- прие да бъде подпомогнат ас. Атанас Тодоров Атанасов от 

катедра МИО със сума от бюджета на ИУ-Варна, равностойна на 
5 000 щ.д.  

- прие да бъде признато висше образование ОКС „магистър“ на 
Христина Пламенова Филипова 

 
Протокол  14/24.11.2016 г. 

 
1. Доклад за резултатите от изследване на нагласите и 

първоначалните впечатления на първокурсниците от 
ИУ-Варна. 

 
 
 

- Админ. 
 
 

 
 
 
1. прие доклад за резултатите от изследване на нагласите и 

първоначалните впечатления на първокурсниците от ИУ-Варна 
и да бъдат предоставени на първичните звена за запознаване и 
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2. 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. 

 
 

3. Обсъждане на концепция за развитие на НИИ 
4. Текущи 
- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 

актуализиране на Политика по качество на ИУ-Варна. 
- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 

предложение за въвеждане на Правила за организиране 
и провеждане на национални и международни 
студентски и ученически олимпиади, конкурси и 
състезания в ИУ-Варна 

- Докл. записка от зам.-ректор ФМБ относно 
предложение за приемане на Вътрешни правила за 
управление на цикъла на обществените поръчки на 
ИУ-Варна 

- Докл. записка от директор на НИИ относно 
предложение за приемане на Правила за устройството, 
дейността и управлението на Център за качество на 
стоките и потребителска защита. 

- Докл. записка от директор на ЦЕДО относно 
предложение за актуализиране на състава на Съвет за 
електронно и дистанционно обучение към ЦЕДО 
поради настъпили промени в състава на центъра. 

- Докл. записка от председател на Етичната комисия 
относно предложение за приемане на Вътрешни 
процедурни правила за дейността на Комисия по етика 
при ИУ-Варна 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за актуализация на състава на постоянна 

 
- УД 

 
 
 
 
 

- НИД 
 

- УД 
 

- УД 
 

 
 
 

- ФМБ 
 
 
 

- НИД 
 
 
 

- УД 
 
 
 

- Админ. 
 
 
 

- УД 
 

опубличени, съгласно препоръките на НАОА. 
2. прие 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, зам.-ректори и декани да предложат промени в 
нормативните актове и академичният състав да бъде запознат в 
доклада. 

3. прие концепция за развитие на НИИ. 
4. Текущи 
- прие актуализиране на Политика по качество на ИУ-Варна. 
 
- прие Правила за организиране и провеждане на национални и 

международни студентски и ученически олимпиади, конкурси 
и състезания в ИУ-Варна. 

 
 
- прие Вътрешни правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки на ИУ-Варна 
 
 
- прие Правила за устройството, дейността и управлението на 

Център за качество на стоките и потребителска защита. 
 
 
- прие актуализиране на състава на Съвет за електронно и 

дистанционно обучение към ЦЕДО. 
 
 
- прие Вътрешни процедурни правила за дейността на Комисия 

по етика при Икономически университет-Варна. 
 
 
- прие актуализация на състава на постоянна комисия по учебна 

дейност. 



6 
 

комисия по учебна дейност (вкл. студенти, бизнес) 
- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 

предложение за определяне на състав на комисии за 
поддържане на вътрешната система за качество на 
обучението и на академичния състав: Комисия за 
осигуряване и оценяване на качеството в ИУ – Варна 
(КООК) и Оперативна комисия за координация и 
контрол (ОККК) 

- Докл. записка от зам.-ректор МСПД относно 
изменение и допълнение на Правилата за 
устройството, дейността и управлението на сектор 
„Алумни и кариери“ (вкл. студенти, бизнес) 

- Докл. записка от зам.-ректор НИД относно актуализация 
на Правила за атестиране на академичния състав на 
ИУ-Варна. 

 
- Докл. записка от директор ЦЕДО относно 

предложение за утвърждаване на доклади-самооценка 
на специалности „Логистичен мениджмънт“ и 
„Финанси и иновации“, ДО, магистър 

- Докл. записка от зам.-ректор НИД относно 
актуализация на Правила за условията и реда за 
планиране, разпределение и разходване на средства за 
научна дейност, финансирани целево от държавния 
бюджет. 

 
- УД 

 
 
 
 
 
 

- Админ. 
 
 
 

- НИД 
 
 
 

- УД 
 
 
 

- НИД 

 
- прие състав на Комисия за осигуряване и оценяване на 

качеството в Икономически университет – Варна (КООК) и 
Оперативна комисия за координация и контрол (ОККК). 

 
 
 
 
- прие изменение и допълнение на Правилата за устройството, 

дейността и управлението на сектор „Алумни и кариери“. 
 
 
- прие актуализация на Правила за атестиране на академичния 

състав на ИУ-Варна и възлага на зам,-ректора по НИД да 
разработи нови правила за атестиране на академичния състав 
на ИУ-Варна. 

- прие доклади-самооценка на специалности „Логистичен 
мениджмънт“ и „Финанси и иновации“ за ОКС „магистър“ в 
дистанционна форма на обучение. 

 
- прие актуализация на Правила за условията и реда за 

планиране, разпределение и разходване на средства за научна 
дейност, финансирани целево от държавния бюджет. 

 

 
Протокол  15/15.12.2016 г. 

 
1. Актуализиране на бюджета за 2016 г. и становище на 

Контролния съвет. 
2. Актуализация на учебния план за обучение на 

входящите студенти по програми за академичен 
обмен за учебната 2016/2017 г.  

 
 
 

- ФМБ 
 
 
 
 

 
 
 
1. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 

г. и становището на Контролния съвет. 
2. Отпада от дневния ред 
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3. Обсъждане на Тюторна система на ИУ-Варна 
4. Обсъждане на Правилник за учебната дейност на ИУ-

Варна 
5. Отчет за НИД на академичния състав за 

академичната 2015-2016 г. 
 
 
6. Текущи.  

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 
утвърждаване на промени в чл. 19 и чл. 24 от 
Подсистема „Проверка и оценка на знанията, уменията 
и компетентностите на студентите“ и в чл. 26 от 
Правила за оценяване на знанията, уменията и 
компетентностите на студентите в ИУ-Варна 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за промени в чл. 2, 6, 8, 9, 16, 17, 18 и 21 
от Подсистема „Усъвършенстване и актуализиране на 
учебното съдържание“. 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за актуализиране на Подсистема 
„Професионално-практическо обучение на студентите“ 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за актуализация на Наръчник по качество 
по всички клаузи на стандарта ISO 9001:2008 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за приемане на Правилник за 
административно обслужване на студенти и 
докторанти 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за приемане на Правилник за 
организацията и функционирането на Постоянна 
комисия по УД и Правилник за организацията и 
функционирането на специализирани комисии по УД 

- УД 
- УД 

 
- НИД 

 
 
 
 

- УД 
 
 
 
 
 

- УД 
 
 
 

- УД 
 
 

- УД 
 
 

- УД 
 
 
 

- УД 
 
 
 
 
 

3. прие Тюторна система на ИУ-Варна. 
4. прие Правилник за учебната дейност на ИУ-Варна. 
 
5. прие отчета за НИД на академичния състав за академичната 

2015/2016 г. и възлага на зам.-ректор НИД да подготви 
предложения за актуализация, които да бъдат широко 
обсъдени. 

6. Текущи 
- прие актуализиране на чл. 19 и чл. 24 от Подсистема „Проверка 

и оценка на знанията, уменията и компетентностите на 
студентите“ и в чл. 26 от Правила за оценяване на знанията, 
уменията и компетентностите на студентите в ИУ-Варна. 

 
 
- прие промени в чл. 2, 6, 8, 9, 16, 17, 18 и 21 от Подсистема 

„Усъвършенстване и актуализиране на учебното съдържание“ 
 
 
- прие актуализиране на Подсистема „Професионално-

практическо обучение на студентите“ 
 
- прие актуализация на Наръчник по качество по всички клаузи 

на стандарта ISO 9001:2008 
 

- прие Правила за административно обслужване на студенти и 
докторанти 

 
 
- прие Правила за организацията и функционирането на 

Постоянна комисия по УД и Правила за организацията и 
функционирането на специализирани комисии по УД по 
факултети при Икономически университет-Варна 
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по факултети 
- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно 

предложение за приемане на Правила за условията и 
реда за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити (ECTS). 

 
- Докл. записка от зам.-ректор МСПД относно 

предложение за приемане на Правила за устройството, 
дейността и управлението на отдел „Международно 
сътрудничество“. 

- Докл. записка от декан на ФСФ относно предложение 
за обявяване на конкурс за академична длъжност 
„главен асистент“ – 1 брой в ПН 3.8. „Икономика“, 
научна специалност „Финанси, парично обръщение, 
кредит и застраховка“ - Финансови пазари и 
инвестиции, със срок 2 месеца от публикуването му в 
ДВ 

- Докл. записка от декан на ФСФ относно предложение 
за обявяване на конкурс за академична длъжност 
„доцент“ – 1 брой в ПН 3.8. „Икономика“, научна 
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ 
на стопанската дейност“ със срок 2 месеца от 
публикуването му в ДВ. 

- Докл. записка от председател на СС относно 
предложение за промяна в състава на Етична комисия 
на ИУ-Варна 

- Докл. записка от зам.-ректор УДА представи 
информация за изпълнение на онлайн консултациите 
чрез платформата за дистанционно обучение Moodle в 
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за месеците 
октомври и ноември 2016 г. 

- Предложение от главен редактор на „Годишник на ИУ-
Варна“ за приемане на Правила за публикуване в 
„Годишник на ИУ-Варна“. 

 
- УД 

 
 
 
 

- МСПД 
 
 
 

- НИД 
 
 
 
 
 
 

- НИД 
 
 
 
 
 

- Админ. 
 
 

- УД 
 
 
 
 

- НИД 
 
 

 
- прие да бъдат отменени Правила за организиране на 

студентска мобилност и признаване на образователни кредити 
и периоди на обучение от 27.06.2008 г (протокол АС 139) и 
нови Правила за условията и реда за прилагане на системата за 
натрупване и трансфер на кредити (ECTS). 

- прие Правила за устройството, дейността и управлението на 
отдел „Международно сътрудничество“ 

 
 
- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „главен 

асистент“ – 1 брой в ПН 3.8. „Икономика“, научна специалност 
„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ - 
Финансови пазари и инвестиции, със срок 2 месеца от 
публикуването му в ДВ. 

 
 
- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „доцент“  

1 брой в ПН 3.8. „Икономика“, научна специалност 
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 
дейност“ със срок 2 месеца от публикуването му в ДВ. 

 
 
- прие от състава на Етична комисия да отпадне Георги 

Патриков и да бъде включен Божидар Данаилов Йотов. 
 
- прие информация за изпълнение на онлайн консултациите чрез 

платформата за дистанционно обучение Moodle в ОКС 
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ за месеците октомври и 
ноември 2016 г. 

 
- прие Правила за публикуване в „Годишник на ИУ-Варна“. 
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Протокол  16/09.02.2017 г. 

 
1. Приемане на Правилник за НИД 
 

2. Актуализация на учебния план за обучение на 
входящите студенти по   програми за академичен 
обмен за учебната 2017/2018 г.      

3. Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г., 
приемане на проекто-бюджет за 2017 г. и становище на 
Контролния съвет за отчета за изпълнението на 
бюджета за 2016 г. и за проекто-бюджета за 2017 г. 
- проект за прием на студенти срещу заплащане 

 
4. Текущи 
- Докладна записка от декан на факултет Информатика 

относно предложение за актуализация на учебен план 
на специалност „Информатика“ 

- Докладна записка от директор на Езиков департамент 
относно предложение за включване на дисциплината 
„Български език за чужденци“ към задължително 
избираемите дисциплини в езиковия блок, първи курс 
(I и II семестър) за всички специалности в ОКС 
„бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 

- Докладна записка от декан на факултет Информатика 
относно предложение за обявяване на конкурс за 
заемане на академична длъжност „главен асистент“-1 
бр., в ПН 3.8 Икономика, научна специалност 
„Приложение на изчислителната техника в 
икономиката“ със срок на подаване на документите 2 
месеца 

-  Докладна записка от декан на факултет Информатика 
относно предложение за обявяване на конкурс за 
заемане на академична длъжност „главен асистент“-1 

 
 
 

- НИД 
 

- МСПД 
 

 
- ФМБ 

 
- ФМБ 

 
- УДА 

 
 

- УД 
 
 

- УД 
 
 
 
 
 

- НИД 
 
 
 
 
 
 

- НИД 
 
 

 
 
 
- прие Правилник за научно-изследователската дейност на 

академичния състав на ИУ-Варна 
- прие учебни дисциплини на английски език за обучение на 

входящите студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по 
програма „Еразъм+“ за уч. 2017/2018 г. 

- прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 
г. и становището на Контролния съвет. 

- прие такси за обучение за уч. 2017/2018 г. за държавна поръчка 
- прие проект за бюджет за 2017 г. 
- прие проект за брой на прием студенти срещу заплащане за уч. 

2017/2018 г. 
 
- прие актуализация на учебен план на специалност 

„Информатика“ 
 
- прие дисциплината „Български език за чужденци“ да бъде 

включена към задължително избираемите дисциплини в 
езиковия блок, първи курс (I и II семестър) за всички 
специалности в ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно 
обучение. 

 
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична 

длъжност „главен асистент“-1 бр., в ПН 3.8 Икономика, научна 
специалност „Приложение на изчислителната техника в 
икономиката“ със срок на подаване на документите 2 месеца. 

 
 
 
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична 

длъжност „главен асистент“-1 бр., в ПН 4.6 Информатика и 
компютърни науки, научна специалност „Информатика“ със 
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бр., в ПН 4.6 Информатика и компютърни науки, научна 
специалност „Информатика“ със срок на подаване на 
документите 2 месеца. 

- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно 
предложение за брой места за прием на докторанти по 
държавна поръчка за академичната 2017/2018 г. 

 
 
 
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно 

предложение за приемане на Правила за обвързване на 
резултатите от научните изследвания с образователната 
дейност в ИУ-Варна. 

- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за приемане на Правила за дейността на 
комисия по осигуряване и оценяване на качеството в 
ИУ-Варна и Правила за организацията и 
функционирането на оперативна комисия по 
координация и контрол на ИУ-Варна. 

- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за признаване на висше образование и 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища на 
трима кандидати 

- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно 
предложения за промяна в Правила за отпускане на 
стипендии в ИУ-Варна поради направени изменения в 
ПМС186 за изпълнение и допълнение на ПМС 90/2000г. 

- Докладна записка от декан на ФСФ относно 
предложение за утвърждаване на учебна документация 
по специалност “Accounting” на английски език в ОКС 
„бакалавър“, редовна форма на обучение 

- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно 
предложение за актуализация на Правила за издателска 
дейност 

 
 
 

- НИД 
 
 

- НИД 
 
 

- УДА 
 
 
 

- УДА 
 
 
 
 
 

- УДА 
 
 
 

- ФМБ 
 
 
 

- НИД 
 
 
 

- НИД 
 
 

срок на подаване на документите 2 месеца. 
 
 
- прие да бъдат обявени 48 места за прием на докторанти, 

редовна форма на обучение по държавна поръчка за 
академичната 2017/2018 г. 

- прие да бъде обявено едно място за редовна форма на обучение 
за българи, живеещи извън Република България по докторска 
програма „Икономика и управление /туризъм/“. 

- прие Правила за обвързване на резултатите от научните 
изследвания с образователната дейност в ИУ-Варна. 

 
 
- прие Правила за дейността на комисия по осигуряване и 

оценяване на качеството в ИУ-Варна и Правила за 
организацията и функционирането на оперативна комисия по 
координация и контрол на ИУ-Варна. 

 
 
- прие да бъде признато висше образование на Йоанис Евстатиос 

Парочидис, Мари Аттиа Тавфик Йоуаким и Матиас Чикуадо 
Ихеанадо 

 
- приеха промяна в Правила за отпускане на стипендии в ИУ-

Варна. 
 
 
- прие утвърждаване на учебна документация по специалност 

“Accounting” на английски език в ОКС „бакалавър“, редовна 
форма на обучение, която да стартира от уч. 2018/2019 г. 

 
- прие актуализация на Правила за издателска дейност в раздел 

VII. 
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- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно 
актуализиране на учебната документация за ОКС 
„бакалавър“ в ИУ-Варна за периода  2016-2019 г. в 
частта учебни планове за всички специалности 

- УДА 
 

-  прие актуализиране на учебната документация за ОКС 
„бакалавър“ в ИУ-Варна за периода  2016-2019 г. в частта 
учебни планове за всички специалности. 

 
 

Протокол  17/23.03.2017 г. 
 

1. Обсъждане и приемане на доклади по 
институционална акредитация на ИУ-Варна:  

  (1) Доклад за изпълнение на задължителните препоръки 
на Акредитационния съвет от предходна процедура за 
САНК;  

  (2) Доклад-самооценка за институционална акредитация 
в съответствие с ESG;  

  (3) Доклад за изпълнение на задължителните препоръки 
за акредитация на среда за дистанционно обучение;  

  (4) Доклад-самооценка за акредитация на среда за 
дистанционно обучение. 

  
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо 
тримесечие на 2017 г. и становище на Контролния 
съвет. 
3. Текущи. 

- Предложение за промяна в графика за учебния процес за 
уч. 2017/2018 г.  

- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за признаване на висше образование и 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища на 
трима кандидати. 

- Докладна записка от директор на НИИ относно 
предложение за членство на ИУ-Варна в сдружение с 
нестопанска цел „Българска асоциация за регионални 
изследвания“ (БАРИ) 

 
 
 
 
 

- УДА 
 
 

- УДА 
 

- УДА 
 

 
 
 

- ФМБ 
 
 
 

- УДА 
 

- УДА 
 

 
 

- НИД 
 
 
 

- ФМБ 

 
 
 

1.  
 
(1)  прие Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на  
Акредитационния съвет от предходна процедура за САНК; 
 
(2) прие Доклад-самооценка за институционална акредитация в 
съответствие с ESG. 
(3) и (4) прие Доклад-самооценка за акредитация на среда за 
дистанционно обучение в ИУ-Варна и Доклад за изпълнение на 
задължителните препоръки за акредитация на среда за 
дистанционно обучение. 
 
2. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 

г. и становището на Контролния съвет. 
 
3. Текущи 
- прие промяна в графика за учебния процес за 2017/2018 г. 
 
- прие да бъде признато висше образование ОКС „магистър“ на 

Зъчин Джънг, признат период на обучение в ОКС „бакалавър“ 
на Пламена Данчева Терзиева и отказано признаване на висше 
образование ОКС „бакалавър“ на Хасибул Хасан 

- прие ИУ-Варна да кандидатства за член на „Българска 
асоциация за регионални изследвания“ и негов представител да 
бъде проф. д-р Зоя Младенова, директор на НИИ. 

 
- прие субсидията за 2017 г. за НИИ да бъде в размер на 50 000 лв. 
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- Предложение за размер на субсидия за 2017 г. за 
Научноизследователски институт  

 

 
Протокол  18/11.04.2017 г. 

 
1. Обсъждане на предложение за откриване на нова 

специалност „Съдебна администрация“ за ОКС 
„бакалавър“, редовно обучение за уч. 2017/2018 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Текущи. 

 
 
 

- УДА 

 
 
 
прие единодушно: 

1) Да се разкрие специалност „Съдебна администрация“ в ОКС 
„бакалавър“, ПН 3.7. Администрация и управление с 4-
годишен курс на обучение, редовна форма на обучение, 
държавна поръчка, считано от учебната 2017/2018 г.; 

2) Да се възложи на ректора на ИУ-Варна да депозира в МОН 
предложение за увеличаване на държавната поръчка в 
публикувания на сайта на МОН проект на ПМС за 
утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и 
докторанти във висшите училища за учебната 2017/2018 г. в 
частта за ИУ-Варна, ПН 3.7. Администрация и управление, 
ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение с 50 студенти 
т.е. от 130 на 180 студенти. 

2.Няма решения 
 

Протокол  19/27.04.2017 г. 
1. Отчет за организацията на дейността по привличане, 

прием и адаптиране на чуждестранните студенти. 
 
 
 
2. Отчет за дейността на сектор „Алумни и кариери“. 
 
3. Приемане на отчета за касовото изпълнение на 

 
 

- МСПД 
 
 
 
 

- МСПД 
 

- ФМБ 

 
 
1. прие отчет за организацията на дейността по привличане, 

прием и адаптиране на чуждестранните студенти за периода 
11.04.2016-10.04.2017 г. и възлага на зам.-ректор МСПД да 
подготви в срок от 1 месец програма за разширяване обхвата 
на двойни дипломи. 

2. прие отчет за дейността на сектор „Алумни и кариери“ за 2016 
г. и предложени мерки за подобряване на дейността. 

3. прие отчет за касовото изпълнение на бюджетите за 2016 г. по 
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бюджетите за 2016 г. по структурни звена и приемане 
на бюджетите им за 2017 г. 

4. Текущи. 
- докладна записка от юрисконсулт и ръководител на 
работна група относно предложение за приемане на 
учебна документация за специалност „Съдебна 
администрация“ в ОКС „бакалавър“, редовно обучение, 
държавна поръчка; 
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за промени в чл. 2, ал. 1,3 и 4 от 
Правилника за приемане на студенти в ОКС „магистър“ 
за уч. 2017/2018 г.; 
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за признаване на висше образование и 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища на 
един кандидат; 
- Докладна записка от институционален координатор по 
програма „Еарзъм+“ относно предложение за изменение 
на чл. 2 и чл. 21 от Правилата за управление на програма 
„Еразъм+“; 
- Докладна записка от декан на Стопански факултет 
относно предложение за промяна в учебните планове за 
спец. „Строително предприемачество“, ОКС „магистър“ и 
„Недвижими имоти и инвестиции“, ОКС „магистър“; 
- Докладна записка от декан на факултет Управление  
относно предложение за обявяване на конкурс за заемане 
на академична длъжност „доцент“ – 1 брой в ПН 3.9 
Туризъм, научна специалност „Икономика и управление 
на туризма (Хотелиерство и индустрия на свободното 
време)“ със срок на подаване на документите 2 мес. за 
нуждите на Колеж по туризъм-Варна при ИУ-Варна; 
- Докладна записка от председател на СС относно 
промяна на член на Съвет на настоятелите на ИУ-Варна; 
- Докладна записка от председател на СС относно 

 
 
 

- УДА 
 
 
 
 

- УДА 
 
 
 

- УДА 
 
 
 

- МСПД 
 
 
 

- УДА 
 
 
 

- НИД 
 
 
 
 
 
 

- Админ.  
 

- УДА 

структурни звена и проект на бюджет за 2017 г. по структурни 
звена. 

4. Текущи 
- прие учебна документация за специалност „Съдебна 

администрация“ в ОКС „бакалавър“, редовно обучение, 
държавна поръчка; 

 
 
- прие промени в чл. 2ал. 1,3 и 4 от Правилника за приемане на 

студенти в ОКС „магистър“ за уч. 2017/2018 г.; 
 
 
- прие да бъде признато висше образование ОКС „бакалавър“ на 

Соурав Модак; 
 
 
- прие изменение на чл. 2 и чл. 21 от Правилата за управление на 

програма „Еразъм+“; 
 
 
- прие промяна в учебните планове за спец. „Строително 

предприемачество“, ОКС „магистър“ и „Недвижими имоти и 
инвестиции“, ОКС „магистър“. 

 
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ – 1 брой в ПН 3.9 Туризъм, научна специалност 
„Икономика и управление на туризма (Хотелиерство и 
индустрия на свободното време)“ със срок на подаване на 
документите 2 м. за нуждите на Колеж по туризъм-Варна при 
ИУ-Варна; 

 
- прие да бъде заменена Весела Михайлова - член на Съвета на 

настоятелите с Антонио Хаджиколев; 
- прие академична награда „Студент на годината” 2016 на ИУ-
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предложение за удостояване с академична награда 
„Студент на годината 2016“. 

 

Варна да се присъди на Михаил Емилов Димитров. 
 

 
Протокол  20/31.05.2017 г. 

1. Обсъждане на: Доклад за изпълнение на препоръките 
след решение на ПКСНУ при програмна акредитация 
на ПН 3.8. „Икономика“ в ИУ-Варна; Доклад по 
прилагането на вътрешната система за оценяване и 
поддържане на качеството на обучение и 
академичния състав в ИУ-Варна; Доклад самооценка 
за изпълнението на препоръките на ПКСНУ при 
акредитация на специалности в ДФО в ПН 3.8. 
„Икономика“ в ИУ-Варна. 

2. Проучвания на: (1) Удовлетвореността на студенти 2, 
3 и 4 курс от обучението и административното 
обслужване в университета; (2) Очакванията на 
кандидат-студентите по отношение на обучението в 
ОКС "магистър" в ИУ-Варна. 
 

3. Отчет за дейността на сектор „Управление на 
проекти” в ИУ-Варна. 

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

5. Текущи. 
- Докладна записка от декан на факултет Управление 
относно предложение за откриване на нова специалност 
„Маркетинг и бранд мениджмънт“ в ОКС „магистър“, 
СНУ, СПН и ДНДО от уч. 2017/2018 г. и учебна 
документация на специалността 
-  Докладна записка от декан на Стопански факултет 
относно предложение за промяна (разместване на 

 
 

- УДА 
 
 
 
 
 
 
 
 

- УДА 
 
 
 
 
 

- МСПД 
 

- НИД 
 

 
- УДА 

 
 
 
 

- УДА 
 

 
 

1. прие Доклад за изпълнение на препоръките след решение на 
ПКСНУ при програмна акредитация на ПН 3.8 „Икономика“ в 
ИУ-Варна; Доклад по прилагането на вътрешната система за 
оценяване и поддържане на качеството на обучението и на 
академичния състав в ИУ-Варна; Доклад самооценка за 
изпълнението на препоръките на ПКСНУ при акредитация на 
специалности в ДФО в ПН 3.8 „Икономика“ в ИУ-Варна. 

 
 

2. прие резултатите от проучване на удовлетвореността на 
студенти 2, 3 и 4 курс от обучението и административното 
обслужване в университета, проучване за очакванията на 
кандидат-студентите по отношение на обучението в ОКС 
"магистър" в ИУ-Варна като първичните звена да запознаят с 
тях целия академичен състав. 

3. прие отчет за дейността на сектор „Управление на проекти“ за 
периода юни 2016 г. – май 2017 г. 

4. прие отчета за проведения конкурс за научни проекти, 
финансирани целево от държавния бюджет за 2017 г. 

5. Текущи 
- прие да бъде разкрита нова специалност „Маркетинг и бранд 

мениджмънт“ в ОКС „магистър“, СНУ, СПН и ДНДО от уч. 
2017/2018 г. и учебна документация на специалността 

 
 
- прие промяна (разместване на дисциплини) в учебните планове 

за спец. „Корпоративен бизнес и управление“, ОКС „магистър“ 
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дисциплини) в учебните планове за спец. „Корпоративен 
бизнес и управление“, ОКС „магистър“ и „Логистичен 
мениджмънт“, ОКС „магистър“. 
- Докладна записка от ръководител на магистърска 
програма ИУ-Варна с Университет Нотингам Трент 
относно приемане на учебен план за осигуряване на 
възможност на студентите, приети в съвместната 
магистърска програма International Business and 
Management, да преминат курса на обучение изцяло в 
ИУ-Варна 

- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно 
предложение за признаване на висше образование и 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища 
на трима кандидати.  

- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно 
актуализиране на чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба за 
определяне заетостта на преподавателите и формиране 
на работната заплата 

 
 
 

- УДА 
 
 
 
 
 
 

- УДА 
 
 
 

- НИД 

и „Логистичен мениджмънт“, ОКС „магистър“. 
 
 
- прие учебен план за осигуряване на възможност на студентите, 

приети в съвместната магистърска програма International 
Business and Management да преминат курса на обучение изцяло 
в ИУ-Варна. 

 
 
 
- прие да бъде признато висше образование на Димитър 

Бориславов Анастасов, Николай Георгиев Петков и Нурсел 
Муамерова Илмиева 

 
- прие актуализиране на чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба за определяне 

заетостта на преподавателите и формиране на работната заплата. 
 

 
Протокол  21/29.06.2017 г. 

1. Визията на ЕС за повишаване на качеството на 
преподаване и обучение във висшето образование и 
възможности за тяхното усъвършенстване в ИУ-
Варна. 

 
 
2. Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Информатика“ и доклад за 
изпълнение на задължителните препоръки от 
Акредитационния съвет. 

 
 
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за второ 

тримесечие на 2017 г. и становище на Контролния 

 
 

- УДА 
 
 
 
 
 

- НИД 
 
 
 
 
 

- ФМБ 
 

 
 

1. прие доклад за визията на ЕС за повишаване на качеството на 
преподаване и обучение във висшето образование и 
възможности за тяхното усъвършенстване в ИУ-Варна и да се 
създаде работна група до 30.09.2017г., която да изготви доклад 
с Мерки за повишаване на качеството на обучение и 
преподаване в срок до 30.11.2017 г. 

2. прие да бъде утвърдена актуализация на документите по 
докторската програма „Информатика“, прие Доклад-
самооценка за програмна акредитация на докторска програма 
„Информатика“ и Доклад за изпълнение на препоръките на 
Постоянната комисия по природни науки, математика и 
информатика при НАОА. 

3. прие отчет за касовото изпълнение на бюджета към 
30.06.2017 г. и становище на Контролния съвет. 
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съвет. 
4. Текущи. 
- Докладни записки от декан на Стопански факултет, 

декан на факултет Управление и декан на ФСФ 
относно предложение за удължаване срока на трудов 
договор с една година на проф. д-р Константин 
Калинков, проф. д-р Марин Нешков и проф. д-р ик. н. 
Ивона Якимова; 

- Докладна записка от зам.-ректор УДА и зам.-ректор 
МСПД относно актуализация на чл. 12, 13, 14 и 17 от 
Подсистема „Професионалнопрактическо обучение на 
студентите“. 

- Докладна записка от декан на ФСФ относно обявяване 
на конкурс за академична длъжност „главен асистент“ 
1 бр. в област на висшето образование  3. Социални, 
стопански и правни науки, ПН 3.6. Право, научна 
специалност „Административно право и 
административен процес“ със срок 2 м. от 
публикуването му в ДВ. 

- Докладна записка от декан на ФСФ относно приемане 
на частична промяна в учебните планове на 
специалности „Банков мениджмънт“ (редовно и 
задочно обучение) и „Корпоративни финанси“ 
(редовно обучение) в ОКС „магистър“. 

- Докладна записка от декан на ФСФ относно 
утвърждаване на учебна документация на спец. 
„Счетоводство и контрол“, ДФО, ОКС „магистър“ 

- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно 
актуализация на чл. 2 и чл. 11 от Наредба за 
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета 
на Икономически университет – Варна 

- Докладна записка от декан на ФСФ относно 
разрешение за ползване на творчески отпуск на гл. ас. 
д-р Надежда Иванова Попова-Йосифова през зимен 

 
 

- Админ.  
 
 
 
 
 

- УДА 
 
 
 

- НИД 
 
 
 
 
 
 

- УДА 
 
 
 
 

- УДА 
 
 

- ФМБ 
 
 
 

- Админ.  
 
 

 
 
4. Текущи 

- прие удължаване срока на трудов договор с една година на 
проф. д-р Константин Калинков, проф. д-р Марин Нешков и 
проф. д-р ик. н. Ивона Якимова. 

 
 
- прие актуализация на чл. 12, 13, 14 и 17 от Подсистема 

„Професионалнопрактическо обучение на студентите“. 
 
 

- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „главен 
асистент“ 1 бр. в област на висшето образование  3. Социални, 
стопански и правни науки, ПН 3.6. Право, научна специалност 
„Административно право и административен процес“ със срок 
2 м. от публикуването му в ДВ. 
 
 

- прие промяна в учебните планове на специалности „Банков 
мениджмънт“ (редовно и задочно обучение) и „Корпоративни 
финанси“ (редовно обучение) в ОКС „магистър“. 

 
 
- прие учебна документация на спец. „Счетоводство и контрол“, 

ДФО, ОКС „магистър“ 
 
- прие актуализация на чл. 2 и чл. 11 от Наредба за съставянето, 

изпълнението и отчитането на бюджета на Икономически 
университет – Варна. 

 
- прие гл. ас. д-р Надежда Иванова Попова-Йосифова да ползва 

творчески отпуск през зимен семестър на уч. 2017/2018 г., 
считано от 01.10.2017 г. до 29.12.2017 г. 
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семестър на уч. 2017/2018 г., считано от 01.10.2017 г. 
до 29.12.2017 г. 

- Докладна записка от декан на факултет Информатика 
относно обявяване на конкурс за академична длъжност 
„професор“ 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна 
специалност „Икономика и управление (Количествени 
методи в икономиката)“ със срок 2 м. от 
публикуването му в ДВ 

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

- Докладна записка от ръководител на катедра 
„Социални и хуманитарни науки“ относно 
предложение за факултативна дисциплина „Бизнес 
култура и традиции“ 

 
 
 
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно 

предложения за промени в чл. 18 от Правилник за 
условията и реда за настаняване, ползване и вътрешен 
ред в студентски общежития на ИУ-Варна 

 
 

- НИД 
 
 
 
 
 

-  
 
 

- УДА 
 
 
 
 
 
 

- ФМБ 

 
 
- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност 

„професор“ 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна специалност 
„Икономика и управление (Количествени методи в 
икономиката)“ със срок 2 м. от публикуването му в ДВ 

 
 
- прие Статут за академична награда „Проф. Станчо Чолаков“ за 

високи постижения в областта на финансовата наука и местното 
управление. 

- прие актуализиране на учебната документация за ОКС 
„бакалавър“ в ИУ-Варна за периода  2016-2019 г. като 
дисциплината „Данъчен процес и данъчно облагане“ да се 
въведе в 7 семестър по действащия учебен план за съответния 
випуск само за уч. 2017/2018 г. с цел подпомагане на катедра СО 
и с препоръка катедра Счетоводна отчетност да разработи 
програма за кадрово стабилизиране на катедрата. 

- прие промени в чл. 18 от Правилник за условията и реда за 
настаняване, ползване и вътрешен ред в студентски общежития 
на ИУ-Варна. 
 

 


