
П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УНСС 

 

 

Днес, 14.02.2022 г., в гр. София се проведе редовно заседание на Съвета на 

настоятелите на УНСС, в състав: 

 

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

2. Мирослав Боршош – представител на СО; 

3. Йовко Атанасов – представител на АС на УНСС /един от петимата/; 

4. Мартин Петков – представител на СС на УНСС. 

  

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

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

Поради предстоящият АС с дневен ред, посветен на изпълнение на бюджета за 2021 

г., председателят на Съвета на настоятелите /СН/ – доц. Вълчева, откри заседанието 

по предварително обявения дневен ред: 

I. Резултати за 2021 г., свързани с политиките за развитие на УНСС, произтичащи 

от Договора за управление /ДУ/ с МОН; 

II. Изпълнение на бюджета през 2021 г. на УНСС; 

III. Обсъждане на проектобюджет за 2022 г. на УНСС; 

IV. Разни. 

 

След утвърждаване на дневния ред и проведени дискусии, присъстващите 

членове на СН единодушно подкрепиха: 

 

По т. I от дневния ред: 

o Представените от ректора на УНСС проф. Димитров стратегии, задачи, 

показатели и целеви стойности, произтичащи от ДУ с МОН; 

o Обсъдените конкретните показатели, като потвърди успешното изпълнение на 

зададените цели през 2021 г. 

 

 По т. II от дневния ред: 

 

o Представените от ректорското ръководство годишен доклад с финансовите 

показатели, годишен финансов отчет и отчета на приходи и разходи на 

университета. 

 

 



По т. III от дневния ред: 

 

• Подробно обсъдените брой обучавани студенти и докторанти, стипендии и 

представените целеви разходи за тази и следващата учебна година. Известно е, 

че броя на обучаващите се, комплексната оценка за качество, както и др. 

измерители, формират Субсидията за издръжка на обучението, която заема най-

голям дял от общата държавна субсидия за УНСС. 

Забележка: Не се състоя обсъждането на проектобюджета за 2022 г. Ръководството на 

УНСС ще подготви подробна информация и на следващото заседание СН ще постави 

на допълнителна дискусия стратегическите цели и съпътстващите задачите. 

 

По т. IV от дневния ред бяха обсъдени: 

 

o Предложението на ръководството на Студентския съвет и позицията на 

ръководството на УНСС за повишаване на семестриалните и други такси, 

свързани с учебния процес. СН препоръча да бъдат договорени приемливи 

условия и за двете заинтересовани страни; 

o Дейности, свързани със сътрудничество с бизнеса, други Висши училища и 

работодателски организации с цел по-добрата реализация на завършващите 

студенти и докторанти; 

o Изискванията на ЗВО и произтичащите задачи, в т.ч. и присъствието, на 

членовете на Съвета на настоятелите на отделните заседания. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

 

 

 

       Протоколчик: 

         /Мартин Петков/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


