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С дълбоко прискърбие и болка съобщаваме, че на 26 февруари т.г. ни напусна една 

емблематична личност на академичнат ни общност - нашият почетен ректор, безгранично уважаван 

колега, вдъхновяващ преподавател и изтъкнат учен проф. д-р Борислав Борисов.  

Проф. Б. Борисов беше изтъкнат икономист, политик и общественик. Народен представител в 

ХХХIХ Народно събрание и за негов заместник-председател, съветник на Президента на Република 

България Георги Първанов по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие 

(2007 - 2012 г.). Носител на Почетния знак на президента на Република България. 

Кариерният път на проф. Б. Борисов е огромна вселена от професионални постижения. Той е 

един от създателите на университетската ни идентичност и значим символ на нашия университет. 

Заема постовете: зам.-директор (1982 – 1988) и директор (1988 – 1993) на Висшата следдипломна 

школа по икономика и управление при ВИИ „Карл Маркс“ (ИСК); директор на департамент 

„Интелектуална собственост“, УНСС (1990 – 1995); ръководител на катедра „Интелектуална 

собственост“, УНСС (1995 – 2016); директор на УИ „Стопанство“, УНСС (1998 – 2001); зам.-ректор 

на УНСС (1999 – 2001); директор на Университетския център по интелектуална собственост (2003 

– 2020).  

Проф. Б. Борисов е ректор на УНСС в периода 2003 – 2011 година. През 2012 г. заслужено 

получава званието „Почетен ректор“, а през 2013 г. - „Почетен професор на УНСС”. 

В кариерната му история са записани и длъжностите председател на Съвета на старейшините в 

УНСС (от 2012 г.), председател на Съвета на настоятелите на УНСС (2012 – 2020) и председател на 

Съвета по интелектуална собственост на УНСС (от 2017 г.).  

Сред международните отличия, притежавани от проф. Б. Борисов са: „Почетен професор на 

Държавния икономически университет“, Алмати, Казахстан (2006), „Доктор хонорис кауза на 

Киевския университет по право към Украинската академия на науките“, Киев, Украйна (2012), 

„Почетен професор на Руската държавна академия по интелектуална собственост“, Москва, Руска 

федерация (2013), „Юбилеен златен медал № 8 на Азербайджанския държавен икономически 

университет, Баку (един от 20-те, номерирани за юбилея и първият, връчен на чуждестранен 

представител) по повод 80-годишнината на Университета (2011). 

 



Заема редица отговорни длъжности в системата на висшето образование: От 1988 г. до 1993 г. е 

директор на Висша следдипломна школа по икономика и управление. 1991 - 1995 г. е председател 

на Научния съвет на Българо-френския център по мениджмънт „Марком”. Председател е на Съвета 

на ректорите на висшите училища в България за периода 2008 - 2012 г. От 2011 г. до 2012 г. е член 

на Съвета на настоятелите на Българската академия на науките.  

Името на проф. Борислав Борисов е вписано под номер „111“ в Златната книга на Патентното 

ведомство на Република България за изключителни заслуги към образованието и изследванията в 

областта на интелектуалната собственост (2009). Бил е и председател на Съвета на ректорите, 

народен представител и съветник на президента Георги Първанов.  

УНСС ще съхрани спомена за неговата колоритна личност, за проведените от него всеобхватни, 

дълбоки и изключително тежки реформи и поставените нови стандарти на управление, учебен 

процес и кандидатстудентска система. Незабравими ще останат неговата научна ерудиция, мъдрост 

и безрезервна отдаденост към студентите. Уроците, които остави са да виждаме отвъд хоризонта на 

възможното и да вярваме в силата на знанието. Силата на личността и делото му ще останат завинаги 

част от историята на УНСС, част от Живата памет!  

 

Дълбок поклон пред паметта на проф. д-р Борислав Борисов!  

 

                                                        Академичното ръководство на УНСС 


