
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 24.04.2014 г. 

(Протокол № 38)  
 

 
1. Приема Отчет за  дейността на  Ръководството за периода м. май 2013 г.– м. май 

2014 г., като дава висока оценка на получените резултати. 
2. Преобявява конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по  

професионално наплавление 7.4. „Обществено здраве”, научна специалност „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията”,  шифър 03.01.53., със срок на 
подаване на документите 2  месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

3.  Определя научно жури за провеждане на конкурс за академичната длъжност 
„доцент” по професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалност 
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, шифър 05.02.07.  (ДВ 
бр.12/ 11.02.2014) в състав: 

1. проф. д-р Емилия Миланова – Цончева - УНСС, София 
2. проф. дин Севдалина Димитрова - ВУ 
3. доц. д-р Мая Начкова - УНСС, София 
4. доц. д-р Станислава Панчева – Георгиева – НБУ, София 
5. доц. д-р Катя Митева  - УНСС, София  
6. доц. д-р Светлозар Стефанов – ИУ, Варна  
7. доц. д-р Венелин Георгиев – ИУ, Варна 
Резервен член:   доц. д-р Николай Колев – БСУ, Бургас 
4. Приема актуализация на състава на Съвета на настоятелите на Университета с 

нови членове, както следва: 
1. Любомир Калинов Йосифов – директор на дирекция  “Правна” при МОН, 

София 
2. инж. д-р Димитър Стоянов Добрев – директор по производство в “ЛукОйл – 

Нефтохим” АД, Бургас  
3. Ивайло Пламенов Балтиев – студент втори курс, ОКС “бакалавър”, 

специалност “ПНУП” - представител на студентите от Университета  
5. Приема план-сметка за обучение на чужденци за втори семестър, с  начало на 

обучение -  4.03.2014  г.,   край на обучение – 27.06. 2014 г. 
6. Приема уточняване на бюджетната процедура в Методиката за определяне на 

бюджетите на основните звена за 2014 г., според което: 
                  1.  70% от субсидията за издръжка на обучение и 70% от таксите за обучение от  

студентите и докторантите държавна поръчка в основните звена да формират  
приходната част на бюджета на Университета за 2014 г., подлежащ на разпределение  
между звената. 

     2. 7,28 % от подлежащия на разпределение бюджет да бъде използван през 2014 
г. за вътрешно подпомагане между основните звена.  


