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РЕШЕНИЯ 
на  

Съвета на старейшините № 6/15.10.2012 г.  
от съвместно заседание със Съвета по хабилитация 

 

 
• Присъстват всички членове на Съвета на старейшините, вкл.6 /шест/ от тях членове на 

Съвета по хабилитация, както и тримата членове на Съвета по хабилитация от квотата на 

Академичния съвет 

• От заседанието отсъстват: проф. д.ик.н. Бистра Боева – лекции извън УНСС, и проф. д-р 

Бисер Славков –командировка в чужбина. 

 

 

 

 

По точка първа от дневния ред: Обсъждане на материал “Качествени изисквания 
за заемане на академичните длъжности “професор” и “доцент” в УНСС”: 
1. Съветът на старейшините и Съветът по хабилитация, след като обсъдиха приетите от 

Съвета на старейшините “Качествени изисквания за заемане на академичните 

длъжности “професор” и “доцент” в УНСС”, взеха следните решения: 

 1.1. Приемат единодушно окончателния вариант на внесения материал като 

съответстващ на академичните стандарти в УНСС и на утвърдените добри практики 

във водещите университети в света. 

1.2. Предлагат на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев да внесе за 

обсъждане и утвърждаване в Академичния съвет на УНСС приетите “Качествени 

изисквания за заемане на академичните длъжности “професор” и “доцент” в УНСС”. 

 

 

По точка втора от дневния ред: Обсъждане на предложение на Председателя на 
Съвета на старейшините проф. д-р Борислав Борисов и на Председателя на 
Съвета по хабилитация проф. д.ик.н. Йосиф Илиев оценката по качествените 
изисквания на кандидатите за заемане на академичните длъжности “професор” и 
“доцент” в УНСС” да се извършва не от Съвета на старейшините, а от Съвета по 
хабилитация на УНСС: 
2. Членовете на двата съвета единодушно приемат за целесъобразно оценката по 

качествените изисквания на кандидатите за заемане на академичните длъжности 

“професор” и “доцент” в УНСС да се извършва не от Съвета на старейшините, а от 

Съвета по хабилитация на УНСС, като по този начин се постига: 
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• единство на оценяването на кандидатите по количествените и по качествените 

изисквания от един орган, 

• предоставяне на присъщи за Съвета по хабилитация функции в името на чието 

изпълнение той е създаден и институционализиран, 

• привеждане на дейността на Съвета по хабилитация в пълно съответствие с 

дейността на аналогичните структури във водещите университети в света. 

2.1. Членовете на двата съвета предлагат да се видоизмени решение на 

Академичния съвет № 3/11-12.05.2012 г., т.7.2. и т.8.1., в смисъл, че оценката за 

съответствие на качествените изисквания на кандидатите за заемане на академичните 

длъжности “професор” и “доцент” в УНСС се извършва от Съвета по хабилитация на 

УНСС. 
 

 

 

По точка трета от дневния ред: Обсъждане на Правилник за дейността на Съвета 
по хабилитация в УНСС и процедура за неговата работа: 
3. Съветът на старейшините и Съветът по хабилитация след като обсъдиха новите 

функции на Съвета по хабилитация, произтичащи от т.2 на настоящите решения, 

приеха окончателния вариант на Правилник за дейността на Съвета по хабилитация в 

УНСС и на Процедура за работата на Съвета по хабилитация в УНСС и предлагат двата 

документа да бъдат внесени от ректора на УНСС за обсъждане и приемане от АС на ІХ-

тия университетски семинар в УОБ - с.Равда, през м.октомври т.г.  

 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА СЪВЕТА НА СТАРЕЙШИНИТЕ: 
 

/ ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


