
Решения на Съвета на старейшините на УНСС № 9/11.12.2013 г. 
(съвместно заседание на Съвета на старейшините и Ректорския съвет на УНСС) 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
 
 
 
 

РЕШЕНИЯ 
на 

Съвета на старейшините № 9/11.12.2013 г.  
от съвместно заседание с Ректорския съвет на УНСС 

 
 

На заседанието присъстват членовете на Ректорския съвет (РС): проф. д.ик.н Стати Статев – ректор,  
проф. д-р Огнян Симеонов, проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Валентин 
Кисимов, доц. д-р Марчо Марков, Николай Бакърджиев, Антоан Шотаров  
На заседанието присъстват членовете на Съвета на старейшините (СС): проф. д-р Борислав Борисов 
– председател, проф. д.ик.н. Иван Георгиев, проф. д.ик.н. Пано Лулански, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, 
проф. д.ик.н. Бистра Боева, проф. д-р Благой Колев, проф. д-р Бисер Славков, проф. д-р Георги Янков, 
проф. д-р Христо Христов, проф. д-р Катя Владимирова. 
 
 
 
1. Във връзка с решение на РДС № 2/4.12.2013 г., относно постъпило от членове на 
катедра “Публична администрация и регионално развитие” предложение за 
преобразуване на катедрата и обособяване на две самостоятелни катедри – катедра 
“Публична администрация” и катедра “Регионално развитие”, РС и СС приеха и внасят 
за утвърждаване от АС предложението за преобразуване на катедра “Публична 
администрация и регионално развитие” и обособяване на две самостоятелни катедри - 
катедра “Публична администрация” и катедра “Регионално развитие”. 

 
2. След като обсъди предложенията на Ректорския съвет и на Съвета на старейшините 
за удостояване на преподаватели с почетното звание “заслужил професор на УНСС”, 
отчитайки приноса им за развитието на УНСС и на техния авторитет в академичната 
общност, РС и СС приеха и внасят за утвърждаване от АС  предложенията със званието 
“заслужил професор на УНСС” да бъдат удостоени:  

• проф. д.ик.н. Бистра Боева; 
• проф. д.ик.н. Иван Георгиев; 
• проф. д.ик.н. Пано Лулански; 
• проф. д-р Георги Янков; 
• проф. д-р Стоян Стоянов. 

 
3. След като обсъди предложенията на Ректорския съвет и на Съвета на старейшините 
за удостояване на преподаватели с почетното звание „почетен професор на УНСС“, 
отчитайки техния цялостен принос за развитието на УНСС и безспорния им авторитет в 
академичната общност, РС и СС приеха и внасят за утвърждаване от АС  
предложенията със званието „почетен професор на УНСС“ да бъдат удостоени: 

• проф. д-р Борислав Борисов и 
• проф. д-р Благой Колев. 
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4. Във връзка с решенията по т. 2 и т. 3 от настоящите решения, РС и СС приеха и 
внасят за утвърждаване от АС предложенията: 

4.1. При определяне на процентното съотношение на академичните длъжности в 
университета да не се включват заслужилите и почетните професори след изтичане на 
трите години на възможните удължения на основния трудов договор и на възможните 
подновявания на срочния трудов договор. 

4.2. Съветът на старейшините да разработи Правила за удостояване със званията 
„заслужил професор на УНСС“ и „почетен професор на УНСС“ и да ги внесе за 
утвърждаване от АС. 
 
5. След като обсъди предложенията на Ректорския съвет и на Съвета на старейшините 
за оптимизиране на работата на Съвета по хабилитация и на Комисията по 
количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС, РС и СС 
приеха и внасят за утвърждаване от АС предложение за извършване на промени в 
Правилника за дейността на Съвета по хабилитация и в Правилника за дейността на 
Комисията по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в 
УНСС, както следва: 

5.1. Въвеждане на ротационен принцип за обновяване на състава на Съвета по 
хабилитация и на неговия председател. 

5.1.1. Председателят на Съвета по хабилитация: 
 (а) се избира с мандат от 1 /една/ календарна година и не може да бъде 

преизбиран за втори последователен мандат; 
    (б) започва своя мандат на 1-ви януари на календарната година и го 

завършва на 31-ви декември същата година; 
    (в) престава да бъде член на Съвета по хабилитация след изтичане на 

мандата му и може да бъде избиран отново за член на Съвета след 
изтичането на не по-малко от една календарна година след прекратяването 
на мандата; 

    (г) се избира измежду действащите членове на Съвета по хабилитация, като 
той трябва да е с не по-малко от една година стаж като негов член; 

    (д) се предлага за избор от АС съвместно от ректора на УНСС и от 
председателя на Съвета на старейшините. 

5.1.2. Съставът на Съвета по хабилитация се обновява ежегодно на ротационен 
принцип по следния начин:  

 5.1.2.1. Председателят на Комисията по количествените изисквания за заемане 
на академични длъжности в УНСС, след  изтичане на едногодишния му мандат, 
става по право член на Съвета по хабилитация от квотата на АС. 

5.1.2.1.1. Ако председателят на Комисията по количествените изисквания 
не заема академичната длъжност “професор”, то ректорът внася в АС 
предложение за избор за член на Съвета по хабилитация кандидатурата на 
член на Комисията по количествените изисквания, заемащ академичната 
длъжност “професор”. 

 5.1.2.2. Ако за председател бъде избран член на Съвета по хабилитация от 
квотата на АС, то:  

(а) от квотата на Съвета на старейшините напуска състава на  Съвета по 
хабилитация един представител, определен чрез жребий, и 
(б) Съветът на старейшините определя своя нов представител за член на 
Съвета по хабилитация. 
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5.1.2.3. Ако за председател бъде избран член на Съвета по хабилитация от квотата 
на Съвета на старейшините, то:  

(а) от квотата на АС напуска състава на Съвета по хабилитация един 
представител, определен чрез жребий, и 
(б) Съветът на старейшините определя своя нов представител за член на 
Съвета по хабилитация. 

 
5.1.3. Процедурите по т. 5.1.1. и т. 5.1.2. се извършват най-късно до 31-ви 

декември на текущата година, като новоизбраните членове на Съвета по хабилитация 
встъпват в длъжност от 1-ви януари на следващата година. 

5.1.3.1. Членовете на Съвета по хабилитация, които напускат неговия състав, 
съобразно т. 5.1.1. и т. 5.1.2. изпълняват своите задължения до 31-ви декември на 
текущата година. 
5.1.3.2. Новоизбраните членове на Съвета по хабилитация участват в тегленето на 
жребия в края на втората календарна година от тяхното членство в Съвета. 

 
5.1.4. Обновяването на състава на Съвета по хабилитация с новите членове от 

квотата на АС се извършва след избора на новия председател на Съвета на същото или 
друго заседание на АС, но не по-късно от 31-ви  декември на текущата година. 

5.1.4.1. Обновяването на състава на Съвета по хабилитация с новите членове от 
квотата на Съвета на старейшините се извършва след избора на новия председател 
на Съвета по хабилитация на заседание на Съвета на старейшините, не по-късно 
от 31-ви декември на текущата година. 
 
5.2. Председателят на Съвета по хабилитация внася писмен отчет за дейността на 

Съвета на съвместно заседание на Ректорския съвет и Съвета на старейшините два пъти 
годишно, след приключване на пролетната и есенната сесии за провеждане на конкурси 
за заемане на академичните длъжности “доцент” и “професор”. 
 

5.3. Съветът по хабилитация прекратява процедурата по обявяване на конкурс при 
наличието на отрицателно становище за съответствие на кандидата на количествените 
изисквания и/или отрицателно становище за съответствие на кандидата на качествените 
изисквания за заемане на академичната длъжност “доцент” или “професор”. 

5.3.1. Не се допуска несъответствие на кандидата на количествените изискванията 
да се компенсира с преизпълнение на качествените изисквания, както и обратното 
– несъответствие на кандидата на качествените изисквания да се компенсира с 
преизпълнение на количествените изисквания. 
5.3.2. За установяване на съответствие на кандидата с количествените и 
качествените изисквания се разработват съответно карти за съответствие с всеки 
един от определените показатели и критерии, въз основа на които се дава 
съответното положително или отрицателно заключение. 
5.3.3. Процедурата по обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност в 
УНСС се прекратява веднага и при отрицателно становище на РДС. 

 
5.4. Съставът на Комисията по количествените изисквания за заемане на 

академични длъжности се обновява ежегодно на ротационен принцип по следния 
начин: 

5.4.1. Председателят на Комисията е с едногодишен мандат, започващ от 1-ви 
януари на календарната година и изтичащ на 31-ви декември на същата година. 
5.4.2. След изтичане на мандата на председателя на Комисията, той става по право 
член на Съвета по хабилитация, ако заема академичната длъжност “професор”. 
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5.4.3. Ако председателят на Комисията по количествените изисквания за заемане 
на академични длъжности в УНСС не заема академичната длъжност “професор”, 
то ректорът внася в АС предложение за избор за член на Съвета по хабилитация 
кандидатурата на член на Комисията по количествените изисквания, заемащ 
академичната длъжност “професор”. 
5.4.4. АС избира нов председател измежду членовете на състава на Комисията. 
5.4.5. АС попълва състава на Комисията чрез избор на един нов член на 
Комисията. 
5.4.6. Изборът на новия председател на Комисията по количествените изисквания 
и обновяването на нейния състав с нов член се извършва от АС не по-късно от 31-
ви декември на текущата година. 

 
5.5. Във връзка с решенията по т. 5.1. – 5.4.: 
• освобождава проф. д.ик.н. Йосиф Илиев от длъжността председател на 

Съвета по хабилитация; 
• избира за председател на Съвета по хабилитация проф. д-р Георги Янков (от 

квотата на СС); 
• избира за член на Съвета по хабилитация проф. д.ик.н. Иван Георгиев (от 

квотата на СС); 
• възлага на председателя на Съвета по хабилитация проф. д-р Георги Янков 

да организира жребий за реализиране на ротационния принцип съгласно т. 
5.1. (с изключение на досегашния председател на Комисията по 
количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС, 
който става по право член на Съвета по хабилитация);  

• освобождава проф. д-р Боян Дуранкев от длъжността председател на 
Комисията по количествени изисквания за заемане на академични длъжности 
в УНСС (като става по право член на Съвета по хабилитация от квотата на 
АС); 

• избира за председател на Комисията по количествените изисквания за 
заемане на академични длъжности в УНСС доц. д-р Венелин Бошнаков; 

• избира за член на Комисията по количествените изисквания за заемане на 
академични длъжности в УНСС доц. д-р Татяна Даскалова. 
 

5.6. Решенията на Комисията по количествените изисквания за заемане на 
академични длъжности в УНСС и на Съвета по хабилитация да се взимат с 
квалифицирано мнозинство от списъчния им състав (не по-малко от 4/5 (четири пети) 
„да“ в Комисията по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в 
УНСС и не по-малко от 7/9 (седем девети) „да“ в Съвета по хабилитация. 
 

5.7. Възлага на проф. д-р Валентин Гоев – зам.-ректор по 
научноизследователската дейност, и на председателите на Комисията по 
количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС и на Съвета 
по хабилитация да отразят произтичащите от настоящите решения (по т. 5.) промени в 
нормативната уредба (правилници и процедури), които да бъдат внесени за 
утвърждаване от АС. 

 
6. След като обсъди предложението на Ректорския съвет за освобождаване на проф. д-р 
Петко Тодоров от длъжността председател на Комисията за академична етика, поради 
наличие на конфликт на интереси, РС и СС внасят за утвърждаване от АС 
предложенията: 
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6.1. Проф. д-р Петко Тодоров да бъде освободен от длъжността председател на 

Комисията за академична етика. 
6.2. Проф. д.ик.н. Пламен Мишев да бъде избран за председател на Комисията за 

академична етика. 
 

7. След като обсъди предложението на Ректорския съвет и на Съвета на старейшините 
за промяна в Правилата за определяне на общата натовареност на преподавателите в 
УНСС, в частта отнасяща се до преподавателите, заемащи повече от една ръководна 
длъжност, РС и СС внасят за утвърждаване от АС предложение на преподавателите, 
заемащи втора ръководна длъжност да им се признава редукция в размер на 20% от 
нормативната аудиторна заетост. За повече от две заемани ръководни длъжности не се 
признава редукция. Общата редукция за първа и втора ръководна длъжност не може да 
надвишава 100% (пълна редукция). Промяната влиза в сила от учебната 2014/2015 г. 
 
8. След като се запозна с предложението на проф. д-р Борислав Борисов, председател 
на Съвета на настоятелите на УНСС, за попълване на състава на Съвета, РС и СС 
предлагат на ректора на УНСС да внесе за утвърждаване от АС предложението за 
членове на Съвета да бъдат избрани: 

• Валентин Златев – генерален директор на „Лукойл България“ ЕООД; 
• посланик Георги Димитров – постоянен секретар на Министерството на 

външните работи. 
 
 
 
 
 
 
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ    ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ СТАТЕВ 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                 РЕКТОР 
   НА СЪВЕТА НА СТАРЕЙШИНИТЕ 

 
 
 
 
 


