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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 № 1/08.02.2012 г. 
 
 

• Гост на заседанието е проф. д.ик.н. Стати Статев – ректор на УНСС 

• От заседанието отсъства: проф. д-р Бисер Славков – командировка в чужбина 

 
 
Точка първа от дневния ред “Избор на ръководство на Съвета на старейшините” 
1. Във връзка с конституиране на ръководство на Съвета на старейшините на УНСС и 
по предложение от проф. д.ик.н. Иван Георгиев – доайен на Съвета на старейшините, 
Съветът на старейшините на Университета за национално и световно стопанство реши: 

1.1. Избира единодушно за Председател на Съвета проф. д-р Борислав Борисов – 
Почетен ректор на УНСС. 

1.2. Избира единодушно за Заместник-председател на Съвета проф. д.ик.н. 
Йосиф Илиев. 

1.3. Възлага на Председателя на Съвета – проф. д-р Борислав Борисов, да 
разработи и внесе за обсъждане и приемане от Съвета на Правилник за неговата 
дейност. 
 
 
Точка втора от дневния ред “Обсъждане на някои основни въпроси, свързани с 
разработването на университетската система за научното развитие на кадрите в 
УНСС” 
2. След като проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС, запозна членовете на Съвета 
на старейшините с основните насоки на разработваната университетска система за 
научното развитие на кадрите и с предлаганите изисквания към кандидатите за заемане 
на академичните длъжности “доцент” и ”професор”, и станалите разисквания в тази 
връзка, Съветът единодушно реши: 

2.1. Счита за целесъобразно от ректорското ръководство да бъде разработена и 
внесена в Академичния съвет за утвърждаване “Стратегия за развитие на кадровия 
научен потенциал на УНСС”. 

2.2. Предлага на ректорското ръководство “Изискванията за заемане на 
академични длъжности в УНСС” да бъдат доразвити и обогатени, като бъдат 
приведени в съответствие с престижа на университета като водещо висше училище в 
страната. 
 2.3. Възлага на проф. д-р Борислав Борисов – Председател на Съвета, да 
разработи и внесе за обсъждане материал относно кадровото развитие на академичния 
състав на УНСС. 
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Точка трета от дневния ред “Предложение за членове на Програмния съвет по 
НИД вУНСС – представители на Съвета на старейшините” 
3. Във връзка с получено писмо до Съвета на старейшините от проф. д-р Валентин Гоев 
– зам.-ректор по научноизследователската дейност /НИД/, относно предстоящо 
актуализиране на състава на Програмния съвет по НИД в УНСС и необходимост от 
избор на трима представители на Съвета на старейшините за членове на Програмния 
съвет, Съветът на старейшините на Университета за национално и световно стопанство 
предлага за членове на Програмния съвет по научноизследователска дейност да бъдат 
утвърдени кандидатурите на: 

• проф. д.ик.н. Иван Георгиев, 

• проф. д.ик.н. Пано Лулански и 

• проф. д-р Благой Колев. 
 
 
 
 
 

ПРОФ. Д.ИК.Н. ИВАН ГЕОРГИЕВ 

        ДОАЙЕН 
   НА СЪВЕТА НА СТАРЕЙШИНИТЕ 

 
 


