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Днес, 20 февруари 2011 г., се проведе заседание на Съвета на настоятелите на УНСС при 

следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Приемане на Правила за работата на Съвета на настоятелите 

2. Обсъждане и становище по годишния доклад за дейността на УНСС за 2010 г. 

3. Обсъждане и становище по Годишния доклад с финансовите и натурални показатели 

на УНСС за 2010 г. 

4. Обсъждане и становище по Отчета за изпълнение на бюджета на УНСС и на УНСС и 

поделения за 2010 г., и на Бюджета на УНСС и на УНСС и поделения за 2011 г. 

5. Обсъждане и становище по Годишния финансов отчет на УНСС за 2010 г. 

6. Обсъждане и становище по проектите на предложения за броя на приеманите за 

обучение студенти и докторанти през учебната 2011/2012 година и размера на таксите за 

кандидатстване и обучение през учебната 2011/2012 година 

7. Текущи 

 

 

На заседанието присъстват: 

1. Бояна Попова – председател на Съвета на настоятелите 

2. Виолина Маринова – член на Съвета на настоятелите 

3. доц. д-р Кристалина Георгиева – член на Съвета на настоятелите 

4. Людмил Живков – член на Съвета на настоятелите 

5. Огнян Донев – член на Съвета на настоятелите 

6. д-р Цветан Василев – член на Съвета на настоятелите 

7. проф. д-р Борислав Борисов – ректор на УНСС 

 

От заседанието отсъства: 

Валентин Златев – член на Съвета на настоятелите, поради командировка в чужбина, писмено 

потвърдил съгласието си с взетите решения. 
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РЕШЕНИЯ 

 

 

 

По т.1. от дневния ред “Приемане на Правила за работата на Съвета на настоятелите”,  

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Приема Правила за работата на Съвета на настоятелите на УНСС.  

 

 

 

 

По т.2. от дневния ред “Обсъждане и становище по годишния доклад за дейността на 

УНСС за 2010 г.” 

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Приема годишния доклад за дейността на УНСС за 2010 г.  

 

 

 

 

По т.3. от дневния ред “Обсъждане и становище по Годишния доклад с финансовите и 

натурални показатели на УНСС за 2010 г.” 

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Приема Годишния доклад с финансовите и натурални показатели на УНСС за 2010 г. 

 

 

 

 

По т.4. от дневния ред “Обсъждане и становище по Отчета за изпълнение на бюджета на 

УНСС и на УНСС и поделения за 2010 г., и на Бюджета на УНСС и на УНСС и поделения 

за 2011 г.” 

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Приема Отчета за изпълнение на бюджета на УНСС и на УНСС и поделения за 2010 г. 

2. Приема Бюджета на УНСС и на УНСС и поделения за 2011 г. 

 

 

 

 

По т. 5. от дневния ред “Обсъждане и становище по Годишния финансов отчет на УНСС 

за 2010 г.”, 

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Приема Годишния финансов отчет на УНСС за 2010 г. 
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По т.6. от дневния ред “Обсъждане и становище по проектите на предложения за броя на 

приеманите за обучение студенти и докторанти през учебната 2011/2012 година и размера 

на таксите за кандидатстване и обучение през учебната 2011/2012 година”, 

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Подкрепя предложението на Ректорско-деканския съвет на УНСС за броя на приеманите за 

обучение студенти и докторанти през учебната 2011/2012 година в УНСС. 

 

2. Подкрепя предложението за размер на таксите за кандидатстване и таксите за обучение през 

учебната 2011/2012 година в УНСС, като в тази връзка счита, че: 

 2.1. Направените промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за висше 

образование (ДВ бр.63/2010 г.), относно механизма за определяне на размера на таксите за 

обучение в образователно-квалификационна степен /ОКС/ “магистър” – платена форма, след 

придобиване на степента “бакалавър”, водят до сериозни финансови загуби за висшите 

училища, и в частност за УНСС. Така например, при досегашни годишни такси от 1800 лв., по 

въведения нов механизъм максималната такса може да бъде в размер на 1040 лв., което води до 

загуба от 760 лв. на студент. При годишен прием в УНСС средно на 3000 магистри, загубата за 

университета възлиза на 2 280 000 лв. Съветът на настоятелите на УНСС счита, че въведеният 

нов механизъм е икономически необоснован и нецелесъобразен, като административно 

ограничава университетите да генерират собствени приходи при едновременно рязко 

намаляване на държавната субсидия вследствие на икономическата криза.  

В тази връзка Съветът на настоятелите на УНСС упълномощава своя председател да 

внесе предложение до председателя на Комисията за образование, наука и въпросите на децата, 

младежта и спорта при 41-то НС да се промени Закона, като се върне старият механизъм на 

формиране на таксите за обучение в ОКС “магистър” след “бакалавър”.  

 2.2. Съветът на настоятелите на УНСС изразява становище в подкрепа на 

диференцирано финансиране на висшите училища от републиканския бюджет в съответствие с 

дадената им акредитационна оценка 

 

 

 

По т.7. от дневния ред “Текущи”, 

 

Съветът на настоятелите реши: 

1. Да се учреди “Стипендия на Съвета на настоятелите на УНСС”, за докторанти на УНСС. 

 1.1. Възлага на г-жа Бояна Попова – председател на СН, да внесе на следващото 

заседание на СН предложение за формата и размера на стипендията, и за механизма за 

кандидатстване и условията за нейното получаване. 

 

2. Към банковата сметка на УНСС Съветът на настоятелите формира собствена партида, която 

да се попълва със средства от членовете на Настоятелството. 

 

3. Към банковата сметка на УНСС да се открие “Дарителска сметка - УНСС”. 

 3.1. Решенията за използване на средствата, събрани в “Дарителска сметка - УНСС”, да 

се вземат само от Съвета на настоятелите на УНСС. 

 

4. Съветът на настоятелите предлага на Академичния съвет на УНСС да вземе решение в 

университета да се създаде звено за комуникация с възпитаници на УНСС, като за целта се 

предвидят необходимите щатни бройки.  
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5. Съветът на настоятелите на УНСС учредява “Дискусионен клуб”. 

 5.1. Веднъж на два месеца членовете на Съвета на настоятелите да се срещат със 

студенти и докторанти на УНСС и да се дискутира по проблеми на икономиката, политиката и 

други въпроси, представляващи интерес за младите хора от университета. 

 

6. Учредява се поредица “Издания на Съвета на настоятелите на УНСС”, като ежегодно всеки 

член на настоятелството финансира издаването на една книга, по собствена преценка, на 

нобелови лауреати по икономика или на известни общественици, икономисти, политици, 

мениджъри, представители на бизнеса. 

 6.1. Председателят на настоятелството поема разходите по издаването на книгата на 

представителя на Студентския съвет. 

 6.2. Предговорът към съответното издание да бъде от члена на Съвета на настоятелите, 

който е финансирал издаването или, ако той прецени за целесъобразно, предговорът може да 

бъде от друго лице, посочено от него.  

 6.3. Разходите по издаване на книгите “Свободно падане” на Джоузеф Стиглиц и “Едно 

пътуване” на Тони Блеър да се поемат от г-жа Бояна Попова – председател на Съвета на 

настоятелите. 

 

7. Насрочва се следващото заседание на Съвета на настоятелите за 08.05.2011 г. от 17 ч. 

 

 

 

 

 
БОЯНА ПОПОВА  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УНСС 

 


