
ПРОТОКОЛ N 3  

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УНСС 

 

На 17 май 2021 г. се проведе редовно заседание на Съвета на настоятелите /СН/ на 

УНСС по предварително обявен дневен ред: 

1. Отчет за дейността на  УНСС за първото тримесечие на 2021 г. 

2. Разни. 

 С участието на: доц. д-р Лиляна Вълчева, г-жа Виолина Маринова, г-жа Велина 

Белева, г-н Петър Андронов, г-н Йовко Атанасовв, г-н Максим Бехар, г-н Мартин Петков.  

Доц. Вълчева – председател на СН, откри заседанието и след утвърждаване на 

дневния ред и проведени дискусии, присъстващите членове на СН единодушно подкрепиха: 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Представеният отчет за дейността на  УНСС за първото тримесечие на годината от 

ректора на УНСС - проф. Димитър Димитров, който акцентира върху основните 

моменти: 

1. Честване на 101 г. от създаването на университета; 

2. Отпечатването на Алманах 100 г. УНСС; 

3. Съчетаване на събитието с Дни на отворените врати 

4. Прием по специалности с утвърдена методика за държавната поръчка 

5. Engage.EU – получаване на финансиране от единия проект в размер на 5 

млн лв. 

6. Увеличение на бюджета с 904 000 лв. 

7. Спад на приходите от наеми с 50 000 лв. за първото тримесечие 

8. Увеличаване на разходите със 100 000 лв. за увеличени заплати и разходи 

по нов корпус (Корпус К) 

9. Приходи от увеличени такси на студентите и на субсидията 

 

Проф. Раковска – с коментар по учебната дейност:  

1. Мерки за привличане на нови студенти; 

• Методика за прием по държавна поръчка; 

• Увеличаване на приема по търсените специалности (увеличен платен 

прием); 

• Прием във всички специалности след национално състезание; 

• Правила за прием в ОКС магистър – по документи. 

2. Обучение: 

• Запазен размер на таксите; 

• Методика за оценка на качеството на обучение; 

• До 30% от лекционния курс в Тиймс среда; 

• Хибридни специалности. 



 

Проф. Стоянова – с коментар по студентската политика и 

институционалното сътрудничество: 

• Подписани 20 споразумения с бизнеса; 

• Участие на лектори от бизнеса с лекционен курс до 10% в бакалавър и 

20% в магистър; 

• Стратегия за модернизация на ССО;  

• Изготвени правила за наградата  на Ректора; 

• Апел за помощ за създаване на стипендиантска програма в полза на 

студентите; 

• Връчване на академични награди на изтъкнати учени от УНСС за 1ви 

ноември; 

• Създаден Алумни клуб; 

• Старт през септември на безплатен сайт с регистрирани работодатели 

от партниращи организации. 

 

Бяха направени следните допълнения и предложения: 

 

Г-н К. Бошов – Да се добавят и браншовите организации. 

 

Проф. Димитров – за спортен комплекс „Бонсист“ – УНСС: 

• Споделяне на управлението и разходите с Лесотехническия 

университет; 

• Възстановяване на собствеността на „Бонсист“; 

• Новият корпус К официално е завършен; 

• Увеличени са заплатите в УНСС, на основание национален БКТД, 

подписан с МОН; 

• Необходими са ни средства за обзавеждане на залите в новия корпус;  

• Пандемията се отразява пагубно на собствените ни средства. 

 

Г-жа В. Белева 

Предложение за среща с г-жа Фандъкова и разговор за намаляване на 

такса смет. 

 

Доц. Михаил Мусов – коментар по научно-изследователската дейност: 

Научното списание на английски език „Икономически алтернативи“ е 

индексирано в Скопус; 

Завършен е първи етап от информ. система на НИД на преподавателите 

с отчет към МОН. Предстои свързване на системата с НАЦИД; 

Изготвена стратегия за НИД; 

Изготвена политика за почтеност на академичното творчество; 



В процес на дискусия е въвеждането на софтуерна система за проверка 

на оригиналността на научните материали; 

По ENGAGE стартира втори проект; 

Значителен ръст на привлечения ресурс – за 2019 г. - 2 000 000 лв. , за 

2020 г. - 5 000 000 лв. 

Доц. Л. Вълчева – Привлеченият ресурс е много важен елемент за 

отчитане на показателите за комплексната оценка на качество на 

обучение. 

       Заключение: Подкрепяме действията на ръководството за първото тримесечие. 

 

А. Стойков отчете ползите от дейността на ръководството за 

студентите. Ръководството на УНСС е солидарно със своите студенти: 

• Плащане на наема он-лайн; 

• Намален наем по повод пандемията за неползване на общежитието. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Ректорът с обърна внимание на проблеми, където СН може да бъде 

полезен – напр., за създаване на фонд за стипендии за изявени студенти 

– с еднократна награда или месечни възнаграждения. 

Доц. Л. Вълчева – с предложение за изготвяне на регламент с ясно 

описание как да се инвестира в подобни изявени студенти. 

Г.н К. Бошов – да се уточни доколко да нарасне бюджетът на този 

фонд и да се разпишат ясни критерии за стипендиите. 

Проф. Стоянова – СН да решава кой да бъде награден. 

Ректор Димитров – стремеж към подобряване условията на учене и 

работа в УНСС: 

• „Зелен университет“ – да се използват сектори от двора от студентите, 

така наречените „споделени пространства“. 

• Изготвяне на списък от лектори от сериозния бизнес като обща 

инициатива на УНСС и СН. 

• Г-н К. Бошов - Да се подпише меморандум с Ендевър. Те имат 

менторска програма. 

• Г-н М. Бехар - да се организират публично майсторски бизнес класове. 

• Доц. Л. Вълчева – за майсторски клас, посветен на дигитализацията и 

иновациите в образованието и науката. 

• Проф. Стоянова – Майсторските класове да се записват и 

популяризират чрез ютюб, напр. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

 

       Протоколчик: Лилия Величкова 


