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РЕШЕНИЯ 
на  

Съвета на старейшините № 7/28.03.2013 г.  
от съвместно заседание със Съвета по хабилитация на УНСС 

 

 

 
• Присъстват членовете 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. Пано Лулански – по болест, проф. д-р Христо 

Христов - лекции извън УНСС, и проф. д-р Бисер Славков – УС на ЦКБ АД 

 

По точка първа от дневния ред: Обсъждане на предложение относно “Възлагане 
на университетски изследователски проекти, финансирани със средства извън 
бюджетната субсидия за наука”: 
1. Съветът на старейшините и Съветът по хабилитация, след като на съвместно 

заседание, проведено на 28.04.2013 г., 

• обсъдиха писмен материал, подготвен от проф. д-р Борислав Борисов – 

председател на Съвета на старейшините, относно разработването и приемането 

от АС на университетска система за възлагане на университетски 

изследователски проекти, финансирани със средства извън бюджетната 

субсидия за наука,  

• единодушно одобриха постановките, залегнали в обсъждания материал, и 

взеха следните решения: 

1.1. Съветът на старейшините и Съветът по хабилитация предлагат на ректора на 

УНСС да внесе материала, приет от Съвета на старейшините и Съвета по хабилитация, 

за обсъждане и приемане от АС на университетския семинар в УОБ – с.Равда, който ще 

се проведе на 5-7 април 2013 г. 

1.2. Системата за възлагане на университетски изследователски проекти за 

целите на учебния процес, финансирани със средства извън бюджетната субсидия за 

наука, да се базира на следните основни принципи: 

• Проектите да са пряко свързани с учебния процес, като се докаже 

непосредствената връзка на проекта с обучението на студентите и 

докторантите. За целта да се разработи и приеме система от изисквания, 

удостоверяващи тази връзка, както и внедряването на изследователските 

резултати в учебния процес. 
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• Проектът и размерът на финансиране да се утвърдят като предложение от 

колективен орган за управление /не по линия на Програмния съвет/. Вариант е 

това да бъде ФС, като предложението се прави от съответната катедра, 

водеща в изпълнението и реализирането на изследователския проект. 

• Предложенията на факултетните съвети да се обобщават като тематика и 

размер на финансиране например, от зам.-ректора по учебна дейност и да се 

внасят в АС. По преценка, може да се създаде експертен съвет за тази цел към 

зам.-ректора.  

• Внасянето в АС е задължително, за да могат средствата да се планират в 

началото на годината с приемането на съответния бюджет на УНСС като част 

от разходите за издръжка на обучението. АС може да приема (утвърждава) и 

списъка на проектите с посочените резултати от тях. АС може още при 

приемането на бюджета да гласува една глобална сума, а през годината да се 

кандидатства с проекти, които ще се финансират в рамките на тази сума. 

Разпределението на средствата може да става от зам.-ректора и/или от 

експертния съвет. 

• Изпълнението на тези проекти и внедряването на получените изследователски 

резултати в учебния процес да се удостоверява с някакъв акт за приемане на 

работата от орган за управление. Това може да бъде същият ФС, който е 

предложил проекта, като съответно с решение отрази приложението му в 

учебния процес и уведоми с доклад ресорния зам.-ректор. Целесъобразно е 

едва след това да се изплати предвидената сума за проекта или например, 

остатъкът от половината от предвидената сума. 

1.3. Ректорът на УНСС да възложи на работна група, под ръководството на зам.-

ректор, разработването на университетска система за възлагане на университетски 

изследователски проекти за целите на учебния процес, финансирани със средства извън 

бюджетната субсидия за наука. Системата да отразява основните постановки в 

материала (т.1.2.), обсъждан и приет от Съвета на старейшините и Съвета по 

хабилитация, като тя бъде конкретизирана технологично, съобразно възприетата 

система за управление в УНСС. 

1.4. В бюджета на УНСС, при негова следваща актуализация или при 

приемането на новия бюджет, да бъдат обособени целево средства от собствените 

средства за финансиране на университетски изследователски проекти за целите на 

учебния процес, финансирани със средства извън бюджетната субсидия за наука. 

1.5. Разработената система да бъде внесена за обсъждане и приемане от АС, най-

късно до края на м. септември 2013 г. 

 

 

 

По точка втора от дневния ред: Обсъждане на материал относно “Някои нови 
моменти при придобиването и признаването на докторските степени и при 
заемането и признаването на академични длъжности в УНСС”: 
2. Въз основа на писмен материал, подготвен от проф. д-р Борислав Борисов – 

председател на Съвета на старейшините, във връзка с проблеми, които възникват при 

прилагането на Закона за развитие на академичния състав: 

• както по обективни причини, които не се отчетени при разработване на 

системата за изисквания и организация на кариерното израстване на кадровия 

научно-преподавателски състав в университета, 

• така и по причини, които са резултат от някои недобросъвестни опити и 

хитруване за заобикаляне на въведените изисквания за придобиването на 

научни степени и за заемането на академични длъжности в УНСС, 
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Съветът на старейшините и Съветът по хабилитация единодушно одобриха 

постановките, залегнали в обсъждания материал, и взеха следните 
 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

ОТНОСНО: СЪОБРАЗЯВАНЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАРИЕРНОТО 

ИЗРАСТВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАТЕДРИ В НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗА КОИТО УНСС 

НЯМА СЪОТВЕТНАТА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ 
2.1. Към преподавателите в катедри на университета (“Математика”, “Чужди 

езици и приложна лингвистика”, секция “Философия” към катедра “Политическа 

икономия”, някои научни направления към Юридически факултет /напр.,“Наказателно 

право” и др./, “Физическо възпитание и спорт”), за чиито научни направления УНСС 

няма програмна акредитация за обучение на докторанти, изискването при 

хабилитацията на кадри от тези катедри за осъществено научно ръководство на поне 

двама успешно защитили докторанти да отпадне, но да бъде заменено с друго 

равностойно по научна тежест и значимост изискване, съобразно спецификата на тези 

катедри. Например: повече статии в рецензирани списания, учебници или завишени 

други изисквания.  

2.1.2. За целта Комисията по количествените изисквания на свое заседание 

да обсъди и приеме съответните изменения в изискванията за тези направления и да ги 

внесе в АС за утвърждаване. Задължително на заседанието на Комисията да присъстват 

ръководителите на съответните катедри. 

2.2. Във връзка с постъпили писмени становища от ръководителите на някои от 

изброените по-горе катедри (например, от ръководителя на катедра “Математика”) за 

тяхната невъзможност да изпълняват и други от количествените изисквания, най-вече 

публикации, и въз основа на изразено мнение на членове на същата катедра, както и на 

другите катедри, че това е опит за облагодетелстване на хабилитацията на членове на 

цитираните катедри в сравнение с преподавателите от другите икономически катедри, 

Съветът на старейшините и Съветът по хабилитация считат, че от приемането на 
количествените показатели досега е изминал твърде кратък период по 
прилагането им, за да се търсят промени в тях за посочените катедри, като поне на 
този етап такава промяна не е необходима, включително и за катедрите, за които 
става въпрос в този раздел. 

2.2.1. По преценка на АС, Комисията по количествените изисквания на 

свое заседание да обсъди и този въпрос, като задължително на заседанието на 

Комисията трябва да присъстват ръководителите на съответните катедри. 
 

 

ОТНОСНО: СМЯНАТА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОКТОРАНТА 
3. По повод на направени смени на научните ръководители на докторанти в някои 

катедри на университета, които смени се извършват в последния момент, преди 

изтичането на срока на докторантурата (за учебната 2012/13 г. са направени 7 смени) с 

цел да се осигури на някой друг, по-млад колега, необходимото изискване за поне 

двама успешно защитили докторанти, без той реално да е осъществил научното 

ръководство и разглеждайки това като много опасен прецедент, създаващ реална 

основа за развитието на корупционна практика в университета, Съветът на 

старейшините и Съветът по хабилитация предлагат: 

3.1. Смяната на научния ръководител на докторанта да се разрешава само до 

края на първата година от срока на докторантурата, освен при настъпили обективни 

причини (заболяване, дългосрочна командировка и др.). 

3.1.1. Ако смяната се извърши след този едногодишен срок, за целите на 

хабилитацията на новия научен ръководител да не се зачита дори успешно защитена 

докторантура. 
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ОТНОСНО: ЗАЧИСЛЯВАНЕТО В ДОКТОРАНТУРА И ЗАЩИТАТА НА ДОКТОРАТ 
4. Във връзка с практика, на която вече се слага начало от някои асистенти, на щатна 

длъжност в УНСС, да се зачисляват в докторантура в други университети в страната и 

да придобиват докторска степен в тях (например, в Стопанския факултет на 

“Малкотърновския университет”), която докторска степен впоследствие става най-

същественото основание за заемането на длъжността “главен асистент” в УНСС, както 

и за хабилитация в УНСС, Съветът на старейшините и Съветът по хабилитация 

предлагат: 

 4.1. По всички научни направления, по които УНСС има акредитация за 

докторантура, щатните преподаватели, които не притежават докторска научна степен /и 

“малък”, и “голям” доктор/ да се зачисляват в докторантура и да защитават докторската 

си степен само в системата на УНСС.  

4.1.1. Преподаватели, които след тяхното назначаване на академична 

длъжност в УНСС /като правило асистент/, желаят да се зачислят и защитят докторат 

по същите тези научни направления, но в друг университет в страната, това да става 

само с официално съгласие на катедрата, в която са на щат.  

4.2. За научните направления, за които УНСС няма акредитация за обучение на 

докторанти /математика, философия, чужди езици и някои от направленията в 

Юридическия факултет/, докторски степени да се признават само, ако са придобити в: 

• Софийския университет, където е налице съответната акредитация, факултети и 

катедри,  

• както и в съответните акредитирани институти на БАН. 

Като разширение на този вариант, могат да се включат и университетите, които са 

акредитирани по някое от тези направление, но с акредитационна оценка не по-ниска от 

“много добра”. 

4.1.2. В тези случаи заплащането на докторантурата да бъде за сметка на 

УНСС. 

4.3. За преподавателите от катедра “Физическо възпитание и спорт”, 

докторските степени да се признават в УНСС само, ако те са придобити в 

Националната спортна академия (НСА). 

4.3.1. В тези случаи заплащането на докторантурата да бъде за сметка на 

УНСС. 

4.4. Докторатите, защитени в чужбина, се признават по ред, утвърден от МОМН. 
 

 

ОТНОСНО: ПРИЗНАВАНЕТО В УНСС НА ЗАЕМАНИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ДРУГИ 

УНИВЕРСИТЕТИ 
5. Във връзка с участието на хабилитирани преподаватели от други университети в 

конкурси за заемане на академична длъжност в УНСС и предвид наличието на 

стопански и юридически факултети в повече от 20 университета в страната, в част от 

които заемането на академичните длъжности “професор” и “доцент” се извършва по 

несравнимо облекчена процедура и занижени изисквания в сравнение с тези в УНСС, 

Съветът на старейшините и Съветът по хабилитация предлагат: 

5.1. Всички хабилитации, придобити по системата ВАК, да се признават в 

УНСС. 

5.2. Хабилитации на щатни преподаватели по акредитираните направления в 

УНСС: 

5.2.1. Хабилитации, придобити в други университети, да се признават след 

обсъждането на всеки един от тези университети относно съответствието на качеството 

на обучение и изследвания с равнището на тяхното провеждане в УНСС, както и дали 

изискванията за хабилитация в тях са сходни и/или съответстват на изискванията в 

УНСС.  
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Признаването на придобити хабилитации на преподаватели от тези 

университети да става само след одобрението по списък на тези университети от АС на 

УНСС.  

Придобитите хабилитации от други университети, които не фигурират в 

одобрения от АС списък, да не се признават в УНСС. Съответно, кадрите, които ги 

притежават, няма да бъдат ползвани в УНСС при посочените по-горе случаи. 

или 
5.2.2. Да се признават хабилитациите на преподаватели, придобити в: 

• Икономически университет – Варна; 

• СА “Д.А. Ценов” – Свищов; 

• Стопански факултет на Софийския университет; 

• Висши училища, в които е налице програмна акредитация по направленията, за 

които УНСС има акредитация. Акредитационната оценка в тези висши училища 

по акредитираните направление трябва да не е по-ниска от “много добра”. 

5.3. За научните направления, за които УНСС няма акредитация за хабилитация 

/математика, философия, чужди езици и някои от направленията в Юридическия 

факултет/ академичните длъжности “професор” и “доцент” да се признават само, ако са 

заемани в: 

• Софийския университет, където е налице съответната акредитация, факултети и 

катедри. 

• Висши училища, в които е налице акредитация за обучението на докторанти и 

програмна акредитация по направленията, за които УНСС няма акредитация. 

Акредитационната оценка в тези висши училища по акредитираните 

направления трябва да не е по-ниска от “много добра”. 

• Съответните акредитирани институти на БАН. 

• Съответно за катедра “Физическо възпитание и спорт” – само от НСА. 

 

 

 
 

 

 

ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ 

   НА СЪВЕТА НА СТАРЕЙШИНИТЕ 

 

 

 

 

 


