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РЕШЕНИЯ 
на Съвета на настоятелите на УНСС 

№ 4/22.11.2012 г. 

 

 

Днес, 22 ноември 2012 г., се проведе заседание на Съвета на настоятелите на УНСС при 

следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

1. Информация за дейността на новия Ректорски съвет на УНСС за периода м. януари 

2012 г. – м. ноември 2012 г. 

2. Избор на председател на Съвета на настоятелите на УНСС 

3. Текущи 

 

 

 

На заседанието присъстват: 

1. проф. д-р Борислав Борисов – член на Съвета на настоятелите, почетен ректор на УНСС  

2. доц. д-р Кристалина Георгиева – член на Съвета на настоятелите 

3. Виолина Маринова  – член на Съвета на настоятелите 

4. Огнян Радев   – член на Съвета на настоятелите 

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

6. Людмил Живков   – член на Съвета на настоятелите 

7. проф. д.ик.н. Стати Статев – ректор на УНСС 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

По т.1. от дневния ред “Информация за дейността на новия Ректорски съвет на УНСС за 

периода м. януари 2012 г. – м. ноември 2012 г.” 

 

1. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев информира членовете на Съвета на 

настоятелите за решенията на Академичния съвет от 11.07.2012 г. (Решения на АС № 

4/11.07.2012 г., т.144.) и от 19-20.10.2012 г. (Решения на АС № 5/19-20.10.2012 г., точка 3. от 

дневния ред “Промени в Съвета на настоятелите”), с които: 

• АС освобождава г-жа Бояна Попова като член на Съвета на настоятелите във връзка с 

подадена от нея молба до ректора на УНСС; 

• АС освобождава като членове на Съвета на настоятелите на УНСС г-н Валентин Златев 

поради прекомерна ангажираност и участието му като член на друг университетски 

съвет на настоятелите и г-н Огнян Донев поради избора му за председател на Съвета на 

настоятелите на Медицински университет - София; 
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• АС избира за нови членове на Съвета на настоятелите проф. д-р Борислав Борисов – 

почетен ректор на УНСС, и г-н Огнян Радев – възпитаник на УНСС и бизнесмен. 

 

2. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев: 

• представи на членовете на Съвета на настоятелите извършеното от новото ректорско 

ръководство за периода м. декември 2012 г. – м. ноември 2012 г. в областта на учебната 

и научноизследователската дейност и развитието на материално-техническата база на 

университета; 

• запозна членовете на Съвета на настоятелите с програмата на ръководството на УНСС за 

предстоящия едногодишен период в областта на учебната и научноизследователската 

дейност и развитието на материално-техническата база на университета. 

 

 

 

По т.2. от дневния ред “Избор на председател на Съвета на настоятелите на УНСС”,  

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Във връзка с освобождаването на г-жа Бояна Попова като член на Съвета на настоятелите и 

негов председател, Съветът на настоятелите изразява благодарност на г-жа Попова, че като 

председател на Съвета на настоятелите на УНСС организира дейността на първото 

университетско настоятелство в дух на академично разбирателство, конструктивност в работата 

му и висока степен на съпричастност към УНСС. 

 

2. Избира единодушно проф. д-р Борислав Борисов за председател на Съвета на настоятелите 

на УНСС. 

 

 

 

По т.3. от дневния ред “Текущи”, 

 

Съветът на настоятелите реши: 

І. Поредица “Издания на Съвета на настоятелите на УНСС” 

1. Разходите по издаване на книгата “Международен икономикс, Теория и политика”, с автори 

Кругман, Обстфелд, Мелиц, се поемат от д-р Цветан Василев. 

 1.1. В съответствие с решение на Съвета от 20.02.2011 г., предговорът към изданието 

“Международен икономикс, Теория и политика” да бъде написан от д-р Цветан Василев. 

 

2. Съветът на настоятелите възлага на председателя на Съвета да предприеме необходимите 

действия за уточняване с г-н Огнян Донев – член на настоятелството до м. октомври 2012 г., че 

при желание, предложеното от него заглавие от поредицата на Съвета може да бъде издадено. 

 

 

ІІ. Други 

4. Първата среща-дискусия на членове на настоятелството със студенти ще се проведе от д-р 

Цветан Василев със състава на Студентския съвет на УНСС. 

 

5. Под патронажа на Съвета на настоятелите на УНСС да се организира университетска 

конференция на тема “Визия за развитието/бъдещето/ на България”. 

 5.1. Конференцията да бъде ежегодна, да се провежда през м. май и да бъде в чест на 

празника на УНСС. 
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6. Съветът на настоятелите възлага на проф. д-р Борислав Борисов – председател на Съвета, за 

следващото заседание да подготви предложения за промени в Закона за висшето образование, 

свързани с финансирането на научноизследователската дейност в държавните университети, и 

да ги внесе за обсъждане и предприемане на необходими действия от членовете на Съвета. 

 

7. Съветът на настоятелите възлага на проф. д-р Борислав Борисов – председател на Съвета, за 

следващото заседание да подготви и внесе за обсъждане Статут на стипендията за докторанти 

на УНСС, финансирана ежегодно със средства на членовете на Съвета на настоятелите. 

 

8. Насрочва следващото заседание на Съвета на настоятелите за м. февруари 2013 г. 

 

 

 

 

 
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                 НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УНСС 

          

 


