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СЪДЪРЖАНИЕ: Определяне на дата за провеждане на заключително 
заседание на научно жури по конкурс за заемане на академична 
длъжност „професор“ в професионално направление 3.7 
„Администрация и управление“ по научна специалност 
„Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (национална сигурност)“.

На основание чл.55 (4) от Закона за отбраната и Въоръжените сили на 
Република България, чл. 44, алинея 1 от Правилника за условията и реда за 
заемане на академични длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”,

З А П О В Я Д В А М :
1. Заключителното заседание на назначеното с моя заповед № ОС-139 

от 18.05.2016 г. научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност 
„професор“ за нуждите на „Департамент за следдипломна квалификация и 
обученйе на чуждестранни студенти“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в област на 
висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“ по 
професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна 
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (национална сигурност)“, учебни дисциплини „Теория на 
организациите“ и „Управление на проекти“ с кандидат кап. I ранг, доцент 
доктор Калин Спасов Калинов, да се проведе на 23 юни 2016 г. от 14.00 часа в 
заседателната зала на училището.
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2. Заключителното заседание на научното жури да се проведе при 
стриктно спазване на изискванията на Закона за развитието на академичния 
състав в Р. България, на Правилника за неговото прилагане и на 
Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник- 
началника на училището по учебната и научната част.
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