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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
 
 
 
 

РЕШЕНИЯ 
на 

Съвета на старейшините № 8/07.11.2013 г.  
от съвместно заседание с Ректорско-деканския съвет на УНСС 

 
 

На заседанието присъстват членовете на Ректорско-деканския съвет (РДС): 
проф. д.ик.н Стати Статев – ректор,  проф. д-р Огнян Симеонов, проф. д-р Веселка Павлова, проф.   
д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Снежанка Башева, проф. д-р Йорданка 
Йовкова, проф. д-р Маргарита Харизанова, проф. д-р Антоанета Василева,  проф. д-р Христина 
Балабанова, проф. д-р Камелия Стефанова, проф. д.ик.н. Христо Първанов, доц. д-р Лилия Йотова, 
проф. д-р Емилия Миланова, доц. д-р Живко Драганов, Николай Бакърджиев, Антоан Шотаров 
На заседанието присъстват членовете на Съвета на старейшините (СС): 
проф. д-р Борислав Борисов – председател, проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, проф. д.ик.н. Иван Георгиев, 
проф. д.ик.н. Пано Лулански, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, проф. д-р Благой Колев, проф. д-р Бисер 
Славков, проф. д-р Георги Янков, проф. д-р Христо Христов, проф. д-р Златка Сукарева 
 
 
1. След като обсъди протестните действия на студентите в УНСС, РДС и СС приеха и 
внасят за утвърждаване и от АС следното предложение до студентите в УНСС:  
Ректорско-деканският съвет и Съветът на старейшините на УНСС уважават и 
подкрепят правото на свободно изразяване на гражданска позиция от студентите. 
Плурализмът, толерантността и уважението към мнението на другия са неделима част 
от университетската традиция.  
 

Ние ценим неподправената студентска позиция, на нея трябва да бъде дадена широка 
гласност. За да не бъде допуснато дори и малка част от нашите студенти да се 
превърнат в залог на политическата конфронтация и войнстващото противопоставяне 
да се пренесе сред тях. 
 

Като си дават сметка за обстановката в страната и отговорността, която носят 
студентите и преподавателите в УНСС като водещо висше училище, Ректорско-
деканският съвет и Съветът на старейшините предлагат на студентите в УНСС за 
обсъждане: 

• Студентската общност в УНСС да организира представително за студентите в 
университета допитване за каузата, целите и формите на студентските протести. 
Допитването да бъде дело на възможно най-широк кръг студентски 
организации, с участието на представители на протестиращи студенти от УНСС. 

• Да се проведе максимално широк студентски форум, който да обсъди 
резултатите от допитването и да изрази представителна студентска позиция. За 
участие във форума да бъдат поканени председателите на всички парламентарни 
групи, а за модератор на форума - Омбудсманът на Р. България. 

 

Протестиращите студенти настояват за нова политика. Надяваме се форумът, който 
предлагаме, да се превърне в символична студентска Агора - този древногръцки 
площад, който навремето роди демокрацията. 
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Призоваваме студентската общност за открито, честно и отговорно обсъждане на 
своето отношение към студентските протести, окупацията на университетска територия 
и полезните решения за висшето образование и България. Призоваваме политическите 
партии да не пренасят своето противопоставяне в университетите. 
 
2. РДС и СС приемат предложението катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за 
удостояването на доц. д-р Георги Евгениев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа 
степен, за цялостен голям принос за развитието обучението, науката и практиката в 
областта на труда, научната и преподавателската му дейност и във връзка с неговата 80-
годишнина.  

2.1. Ректорът да предложи на компетентните държавни органи доц. д-р Георги 
Евгениев да бъде удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен. 
 
 
 
 
 
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ    ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ СТАТЕВ 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                 РЕКТОР 
   НА СЪВЕТА НА СТАРЕЙШИНИТЕ 

 
 
 
 
 


