
П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УНСС 

 

 

Днес, 07.10.2021 г., в гр. София се проведе редовно заседание на Съвета на 

настоятелите на УНСС, в състав: 

 

1. Доц. Д-р инж. Лиляна Вълчева    

2. Велина Белева - Влахова 

3. Йовко Атанасов  

 4. Максим Бехар 

5. Мартин Петков 

  

Протоколът се водеше от Мартин Петков. Заседанието се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

I. Избор на нов Организационен секретар на Съвета; 

II. Представяне на отчета за изпълнение на Политика за развитие на УНСС за 

първата година; 

III. Майсторски класове за студентите в УНСС; 

IV. Разни; 

 

След проведени дискусии, бяха взети следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

По т.I от дневния ред: 

 

 Членовете на Съвета на настоятелите единодушно избраха Мартин Петков за 

Организационен секретар; 

 

 По т.II от дневния ред: 

 

 Ректорът на УНСС представи отчета за изпълнение на Политика за развитие на 

УНСС; 

 Обсъди се, че МОН няма да намалява държавната поръчка за приема на студенти 

през следващата академична година. 

 Ръководството на УНСС представи идеята за създаване на Бизнес енциклопедия 

за предприемачи, възпитаници на университета.  

 Беше обсъдено създаването на Академична фондация за набиране на средства за 

различни проекти. 



 Ректорът обяви датата за следващото заседание на Академичния съвет –  

 10 ноември 2021 година, гр. София.  

 

 

По т.III от дневния ред: 

 

 Максим Бехар се ангажира да изработи стратегията за организиране на 

„Майсторски класове“, заедно с Ръководството на университета и да ни я 

представи на следващото заседание.  

 

По т.IV от дневния ред: 

 

 Обсъди се възможността за по-добра комуникация, като за целта е необходимо 

да бъде представен календар на събитията на УНСС и на Студентския съвет до 

края на годината. Така информирани, членовете на Съвета на настоятелите ще 

могат да участват и да окажат необходимата подкрепа. 

 

Взе се решение следващото заседание на Съвета да се проведе през втората половина 

на м. януари 2022 година. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

       Протоколчик: 

         /Мартин Петков/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


