
Решения на Съвета на старейшините на УНСС № 2/07.03.2012 г. 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
СЪВЕТ НА СТАРЕЙШИНИТЕ 

проф. д-р Борислав Борисов – ПРЕДСЕДАТЕЛ * проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
проф. д-р Бисер Славков * проф. д.ик.н. Бистра Боева * проф. д-р Благой Колев * проф. д-р Георги Янков  

проф. д-р Златка Сукарева * проф. д.ик.н. Иван Георгиев * проф. д-р Катя Владимирова 
                           проф. д.ик.н. Кирил Тодоров * проф. д.ик.н. Пано Лулански * проф. д-р Христо Христов 
 

 

РЕШЕНИЯ 
на 

Съвета на старейшините № 2/07.03.2012 г. 
 

 

• На заседанието присъстват всички членове на Съвета на старейшините 
 

 

Точка първа от дневния ред: Някои принципни въпроси, отнасящи се до разработването 
и приемането на Правилника за устройството и дейността на Съвета на старейшините 
при УНСС: 
1. Въз основа на материал “Някои принципни въпроси, отнасящи се до разработването и 

приемането на Правилника за устройството и дейността на Съвета на старейшините при 

УНСС”, разработен и представен от проф. д-р Борислав Борисов – Председател на Съвета на 

старейшините в УНСС”, и след направено обсъждане по него, Съветът на старейшините реши: 

1.1. Всички решения на Съвета на старейшините да се вземат с явно гласуване и с 

единодушие. 

1.2. По изключение с решение на Съвета може да се проведе и тайно гласуване, като 

решението се счита за прието също ако е с единодушие. 

1.3. Численият състав на Съвета на старейшините да бъде до 15 членове и по 

изключение, с тайно гласуване и с единодушно решение на Съвета, може да се увеличи до 17 

членове. 

1.4. Решенията по т.1.1. и т.1.2. да бъдат отразени в Правилника за дейността на Съвета. 

 

 

Точка втора от дневния ред: Относно кадровото развитие на академичния състав в 
УНСС: 
2. Въз основа на материал, разработен от проф. д-р Борислав Борисов – Председател на Съвета 

на старейшините в УНСС, относно кадровото развитие на академичния състав в УНСС, и след 

задълбочено обсъждане по него, Съветът на старейшините реши: 

2.1. Възлага на Председателя на Съвета – проф. д-р Борислав Борисов, да разработи и 

внесе за обсъждане в Съвета на старейшините “Становище на Съвета на старейшините относно 

кадровото развитие на академичния състав в УНСС”. 

2.2. Съветът на старейшините счита, че материалът “Количествени изисквания за 

заемане на академични длъжности в УНСС” е добра основа за бъдещи обсъждания, но 

заложените параметри в него се нуждаят от сериозно обогатяване и доразвитие от работната 

група, като те се приведат в съответствие с водещото място на УНСС сред висшите училища в 

България. Съветът предлага “Количествените изисквания...” да се внесат за обсъждане на 

Осмия университетски семинар през м. май в с. Равда и ако имат необходимата степен на 

готовност, да се приемат от Академичния съвет на УНСС. 

 

 

 

 
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ 

   НА СЪВЕТА НА СТАРЕЙШИНИТЕ 


