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Днес, 11 май 2009 г., се проведе заседание на Съвета на настоятелите на УНСС при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Запознаване на членовете на Съвета на настоятелите с техните права и задължения 

съгласно чл.35б на ЗВО 

2. Информация за дейността на УНСС и основни насоки за развитието на университета 

3. Избор на председател на Съвета на настоятелите на УНСС 

4. Текущи 

 
 
 
На заседанието присъстват: 

1. Бояна Попова – председател на Съвета на настоятелите 
2. Виолина Маринова – член на Съвета на настоятелите 
3. доц. д-р Кристалина Георгиева – член на Съвета на настоятелите, чрез конферентна връзка 
София-Ню Йорк 
4. Людмил Живков – член на Съвета на настоятелите 
5. Валентин Златев – член на Съвета на настоятелите, поради командировка в чужбина, 
писмено потвърдил съгласието си с взетите решения. 
6. проф. д-р Борислав Борисов – ректор на УНСС 
 
 
 

РЕШЕНИЯ 

 
 
По т.1. от дневния ред “Запознаване на членовете на Съвета на настоятелите с техните 

основни права и задължения съгласно чл.35б на ЗВО”: 

 

1. Проф. д-р Борислав Борисов – ректор на УНСС, запозна членовете на новосформирания 
Съвет на настоятелите с изискванията на чл.35б на ЗВО, отнасящи се до техните основни 
задължения и права, както и с други възможни направления в дейността на Съвета. 
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По т.2. от дневния ред “Информация за дейността на УНСС и основни насоки за 

развитието на университета” 

 

1. Проф. д-р Борислав Борисов – ректор на УНСС, запозна членовете на Съвета на настоятелите 
с дейността на университета от м. ноември 2003 г. до м. май 2009 г. и очерта основните насоки 
за неговото развитие през следващия период. 
 
 
 
По т.3. от дневния ред “Избор на председател на Съвета на настоятелите на УНСС”,  

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Единодушно избира г-жа Бояна Попова за председател на Съвета на настоятелите на УНСС. 
 1.1. Избира г-жа Илиана Драганова – началник на “Кабинет на ректора”, за 
административен секретар на Съвета. 
 
 
 
По т.4. от дневния ред “Текущи”, 

 

Съветът на настоятелите на УНСС реши: 
1. Следващото заседание на Съвета на настоятелите да се проведе на 20 февруари 2011 г., като 
препоръчва на академичното ръководство съставът на Съвета да се попълни съгласно 
изискването на Закона за висшето образование. 
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