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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 № 4/25.06.2012 г. 
 
 
• На заседанието присъстват всички членове на Съвета на старейшините 

 
 
Точка първа от дневния ред “Предложение на Съвета на старейшините за 
избиране на четирима представители в Съвета за хабилитация на УНСС” 
1. Във връзка с изпълнение на т. 8.4.2. от Решения на АС № 3/11-12.05.12 г., Съветът на 
старейшините реши: 

1.1. Избира за членове на Съвета по хабилитация в УНСС следните четирима 
свои членове:  

• проф. д.ик.н. Бистра Боева,  
• проф. д.ик.н. Пано Лулански, 
• проф. д-р Златка Сукарева и  
• проф. д-р Георги Янков. 

 
 
Точка втора от дневния ред “Относно нормативната уредба на дейността на 
Съвета по хабилитация при УНСС” 
2. Във връзка с изпълнение на т.8.5. от Решения на АС № 3/11-12.05.12 г., Съветът на 
старейшините предлага проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, като председател на Съвета по 
хабилитация, да внесе до края на м.октомври 2012 г. в Академичен съвет за 
утвърждаване Правилника за дейността на Съвета по хабилитация и технологични 
процедури за провеждане на конкурсите. 
 
 
Точка трета от дневния ред “Обсъждане на Правила за планиране на развитието 
на Академичния състав на УНСС” 
3. След обсъждане на разработения от работна група към зам.-ректора по НИД проект 
на “Правила за планиране на развитието на Академичния състав на УНСС”, 
Съветът на старейшините реши: 

3.1. Материалът представлява добра основа за бъдещи обсъждания на този 
важен проблем, но още не е в степен на готовност да се приеме от Академичния 
съвет. 
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По точка четвърта от дневния ред “Обсъждане на Качествени изисквания за 
заемане на академичните длъжности “професор” и “доцент” в УНСС” 
4. По повод приемането от Академичния съвет на “Становище на Съвета на 
старейшините относно кадровото развитие на академичния състав в УНСС” и 
решението на АС № 3/11-12.05.2012 г., т.4-та от дневния ред, в тази връзка, което гласи, 
че: В “Изискванията за заемане на академичните длъжности в УНСС” да се 

обособят два раздела:  
Раздел първи – Количествени изисквания за заемане на академичните длъжности в 

УНСС и  

Раздел втори – Качествени изисквания за заемане на академичните длъжности в 

УНСС , като конкретните изисквания в раздел втори - Качествени изисквания за 

заемане на академичните длъжности в УНСС, се разработват и приемат от Съвета 

на старейшините и се утвърждават от АС,  

4.1. Съветът на старейшините, като обсъди внимателно и задълбочено внесения 
от проф. д-р Борислав Борисов материал, реши: 

• дава положителна оценка на внесения за обсъждане материал, 
• членовете на Съвета да обсъдят на още едно заседание качествените 

изисквания за заемане на академичните длъжности „професор“ и доцент“, 
след което да ги представят на ректорското ръководство за утвърждаването 
им от Академичния съвет. 

 
 
 
 
 

ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ 
   НА СЪВЕТА НА СТАРЕЙШИНИТЕ 

 
 
 
Приложение към решенията:  

1. Писмо с Вх.№ 1360/26.06.2012 г. до ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев 
относно взетите от Съвета на старейшините решения № 4/25.06.2012 г. 
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ДО 
ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ СТАТЕВ 
РЕКТОР НА УНСС 

 
 

ОТНОСНО: Решения на Съвета на старейшините № 4/25.06.2012 г. 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР, 
 
Информирам Ви за Решенията на Съвета на старейшините № 4/25.06.2012 г., както 
следва: 
1. Във връзка с изпълнение на т. 8.4.2. от Решения на АС № 3/11-12.05.12 г., Съветът на 
старейшините реши: 

1.1. Избира за членове на Съвета по хабилитация в УНСС следните четирима 
свои членове:  

• професор д.ик.н. Бистра Боева,  
• проф. д.ик.н. Пано Лулански, 
• проф. д-р Златка Сукарева и  
• проф. д-р Георги Янков.  

2. Във връзка с изпълнение на т.8.5. от Решения на АС № 3/11-12.05.12 г., Съветът на 
старейшините предлага професор д.ик.н. Йосиф Илиев като председател на Съвета по 
хабилитация да внесе до края на м.октомври 2012 г. в Академичен съвет за 
утвърждаване Правилника за дейността на Съвета по хабилитация и технологични 
процедури за провеждане на конкурсите. 
 
3. След обсъждане на разработеният от работна група проект на Правила за 
планиране на развитието на Академичния състав на УНСС, Съветът на 
старейшините реши: 

3.1. Материалът представлява добра основа за бъдещи обсъждания на този 
важен проблем, но още не е в степен на готовност да се приеме от Академичния 
съвет. 

 
4. Съветът на старейшините реши членовете на Съвета да обсъдят на още едно 
заседание качествените изисквания за заемане на академичните длъжности 
„професор“ и доцент“, след което да ги представят на Ректорското ръководство за 
утвърждаването им от АС. 
 
С колегиални поздрави, 

 
 
 
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА СТАРЕЙШИНИТ 


