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РЕШЕНИЯ 
на Съвета на настоятелите на УНСС 

№ 3/08.05.2011 г. 

 

 

 

 

Днес, 8 май 2011 г., се проведе заседание на Съвета на настоятелите на УНСС при следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Обсъждане на художественото оформление като стандарт на поредицата книги 

“Издания на настоятелството на УНСС” 

2. Обсъждане на предложение за формата и размера на “Стипендия на Съвета на 

настоятелите на УНСС” за докторанти на УНСС и за механизма за кандидатстване и 

условията за нейното получаване 

3. Обсъждане на основните функции на звеното за комуникация с възпитаници на 

УНСС.  

4. Обсъждане на възможностите за интегриране в магистърска степен на обучение на 

курсове от УНСС с водещи университети в света. 

5. Текущи 

 

 

 

На заседанието присъстват: 

1. Бояна Попова – председател на Съвета на настоятелите 

2. Кристалина Георгиева – член на Съвета на настоятелите 

3. Людмил Живков – член на Съвета на настоятелите 

4. Огнян Донев – член на Съвета на настоятелите 

5. д-р Цветан Василев – член на Съвета на настоятелите 

6. проф. д-р Борислав Борисов – ректор на УНСС 

 

 

От заседанието отсъстват: 

1. Валентин Златев – член на Съвета на настоятелите, поради отсъствие от страната до 

12.05.2011 г. 

2. Виолина Маринова – член на Съвета на настоятелите, поради отсъствие от страната. 
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РЕШЕНИЯ 

 

По т.1. от дневния ред “Обсъждане на художественото оформление като стандарт на 

поредицата книги “Издания на Съвета на настоятелите на УНСС”, 

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Изданията на Съвета на настоятелите на УНСС да бъдат за учебни и научни цели, а не за 

разпространяване в търговската мрежа. 

 1.1. В случай на необходимост, при проявен интерес към отделно издание за търговски 

цели, да се предприемат необходимите стъпки за получаване на авторски права. 

 

2. Приема следните основни параметри на изданията от поредицата: 

• Всички книги от поредицата да са с бяла обложка.  

• Корицата /твърда/ на всички издания на настоятелството да бъде в двата цвята на 

университета /“бордо” и “златист”/.  

• На обратната страна на титулната страница да се изписват: имената на членовете на 

Съвета на настоятелите със заеманите от тях длъжности; целият текст на решението на 

Съвета на настоятелите за издаване на поредицата книги; името на спонсора на 

изданието; поредният номер на изданието, т.е. Първо издание от поредицата, Второ 

издание от поредицата и т.н. 

2.1. Тиражът на изданията да не надвишава 300 бр. 

2.2. Разпространението е безплатно по списък, утвърден от Съвета на настоятелите. 

 

 

 

 

По т.2. от дневния ред “Обсъждане на предложение за формата и размера на “Стипендия 

на Съвета на настоятелите на УНСС” за докторанти на УНСС и за механизма за 

кандидатстване и условията за нейното получаване”, 

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Стипендията на Съвета на настоятелите на УНСС за докторанти е ежегодна и с награден 

фонд от 15 000 USD. 

 1.1. Наградният фонд се разпределя на: 

• тримесечна специализация в чуждестранен университет и 

• поощрителни награди в размер на 2000 лв. 

 

2. Механизмът за кандидатстване и условията за получаване на Стипендията на Съвета на 

настоятелите на УНСС за докторанти се описват в Статут на Стипендията на Съвета на 

настоятелите на УНСС. 

 2.1. Възлага на председателя на Съвета на настоятелите да разработи проект на Статута 

и да го внесе за обсъждане и приемане на следващото заседание. 

 

3. Темата за кандидатстване за Стипендия на Съвета на настоятелите на УНСС за докторанти за 

2011 г. е “Визия за икономическото развитие на България”. 

 3.1. Срокът за представяне на анотация по темата да бъде до 30-ти май, ежегодно. 
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По т.3. от дневния ред “Обсъждане на основните функции на звеното за комуникация с 

възпитаници на УНСС” 

 

1. Съветът на настоятелите предлага функционалната характеристика на звеното за 

комуникация с възпитаници на УНСС да бъде съобразена с добрите практики в тази област на 

най-престижните чуждестранни университети. 

 1.1. Ректорът на УНСС проф. д-р Борислав Борисов информира Съвета, че е подготвил 

заповед за създаването на съответното структурно звено с две щатни места за изпълнители и 

ръководител на сектор. 

 

 

 

По т.4. от дневния ред “Обсъждане на възможностите за интегриране в магистърска 

степен на обучение на курсове от УНСС с водещи университети в света” 

 

1. Бяха обсъдени различни предложения от членовете на Съвета за интегриране с известни 

университети, като бяха поети ангажименти за проучване на възможностите за установяване на 

необходимите контакти с тях. Обсъждането ще продължи при готовност на следващо 

заседание. 

 

 

 

По т.6. от дневния ред “Текущи”, 

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Съветът на настоятелите предлага на Академичния съвет на университета да присъди 

почетното звание “доктор хонорис кауза на УНСС” на г-н Тони Блеър – Премиер на 

Великобритания. 

 

2. Насрочва се следващото заседание на Съвета на настоятелите за 19.09.2011 г.  

 

 

 

 

 
БОЯНА ПОПОВА  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УНСС 

 
/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


