
Съобщение на председателя на Съвета на настоятелите за предстоящо заседание в УНСС: 

Уважаеми колеги,  

на 23-11-2022 г., след разговор с проф. Димитров и секретаря на СН г-н Петков, Ви 

информирах относно датата /15-16 декември/ и темата на предстоящото заседание. Нямаше 

реакция от Ваша страна, с изключение на г-н Бехар. Съобразно ангажиментите на ректора и 

плануваните дейности в УНСС, преди малко уточнихме заседанието да се проведе на 15 

декември 2022 г. /четвъртък/ от 14:30 ч. при следния дневен ред: 

1. Годишен отчет на ректора за дейността на УНСС и информация за Общото събрание: 

Докладва - проф. Димитров – ректор на УНСС; 

2. Разни: планиране на следващо заседание, ден, час и тема. 

След заседанието, от 15 ч., е организирана среща с министъра на туризма и който желае и има 

възможност, може да се присъедини към интересна дискусия, защото УНСС и Министерството 

на туризма подготвят мегапроект за единна дигитална карта на България. Идеята е да могат вече 

готови продукти да бъдат присъединени като се разчита на общите усилия на бизнеса, ВУ, БАН, 

местната власт, центровете за върхови постижения, за да се представи България като 

туристическа дестинация в дигитална среда.  

 

 

П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УНСС  

Днес, 15.12.2022г., се проведе редовно заседание на Съвета на настоятелите на УНСС в състав:  

1. проф. д-р инж. Лиляна Вълчева - представител на МОН;  

2. г-н Мирослав Боршош - представител на Столична община;  

3. г-н Йовко Атанасов - Представител на АС на УНСС;  

4. г-н Максим Бехар - Представител на АС на УНСС;  

5. г-н Мартин Петков - Представител на СС на УНСС. 

Отсъстваха: трима от представителите от квотата на Академичния съвет. 

 Протоколът се водеше от Мартин Петков – организационен секретар на СН.  

Заседанието се проведе след гласуване на следния ДНЕВЕН РЕД:  

1. Изпълнение на бюджета на УНСС през 2022г.;  

2. Обсъждане на проектобюджет за 2023г. на УНСС;  

3. Разни. 

По т. 1: Във връзка с предстоящото Общо събрание на УНСС и за да улесни работата на Съвета, 

председателят на Съвета на настоятелите /СН/ – проф. Вълчева, представи предварително 

подготвен анализ по представения годишен отчетен доклад на Ректора за състоянието на УНСС 

и резултатите от дейността на университета за периода декември 2021г. - декември 2022г. 

Внимателно бяха отразени дейностите и тяхната организация от ръководството в учебната, 

научната и организационно-техническа част за изминалата календарна и академична година. 



Наред с положителните оценки за работата на ректора и неговия екип, по изпълнение на 

бюджета на УНСС през 2022г. бяха направени съответните препоръки, както следва:  

• относно правилното отразяване на броя обучаващи се студенти и докторанти, 

председателят на СН предложи да се посочват данните за средно приравнен брой 

студенти и докторанти така, както са по данни от Регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" 

от ЗВО за 2022 г., които са описани и в насрещен протокол с МОН, а именно за учебната 

2021-2022 г. те са 11 517; 

• относно средногодишни щатни бройки в УНСС е добре да бъдат представени реално 

заетите преподавателски състав и непреподавателски персонал, което се отразява на 

някои показатели при оценка на работата на висшето училище и основно на средна 

годишна брутна заплата; 

• в отчета е необходимо правилно и точно да се цитират постановленията, наредбите, 

заповедите на ректора, както и текстовете от ЗВО и ЗИДБРБ. 

След проведени дискусии, присъстващите членове на СН единодушно приеха:  

Решение 1: Представените от Ректора на УНСС проф. Димитър Димитров показатели и целеви 

стойности, свързани с учебната дейност, научно-изследователската дейност, международното 

сътрудничество и др. административни дейности, потвърдиха успешното изпълнение на 

зададените цели през 2022 г. Единодушно се приеха представените от ректорското 

ръководство годишен доклад с финансовите показатели, годишен финансов отчет и отчета на 

приходи и разходи на УНСС и поделения. 

 

По т.2 обсъждане на проектобюджет за 2023г. на УНСС не се състоя, поради факта, че съществува 

реална възможност от Закон за удължаване на действието на ЗДБРБ за 2022 г. да продължи да 

действа през цялото първо полугодие на 2023 г. 

Обсъдиха се броя на обучаващите се студенти и докторанти за следващата учебна година, 

прогнозата за демографските проблеми и наличието на кандидат-студенти, предстоящи 

възможни дебати с бизнеса за прилагане на чл. 95а/ЗВО, комплексната оценка за качество на 

обучение, комплексната оценка за научни изследвания, както и др. измерители, които формират 

Субсидията за издръжка на обучението, която заема най-голям дял от общата държавна 

субсидия за УНСС. 

 

По т. 3 бяха обсъдени текущи дейности, като предложения за Доктор хонорис кауза, проект за 

модернизация на библиотеката и проектът за изграждане на споделено пространство в сградата 

на университета с подкрепата на УниКредит Булбанк.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

Водещ протокола: /Мартин Петков 


