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ПАМЕТНА ЗАПИСКА 

от заседание на Управителния съвет (УС) на Институт за устойчив преход и развитие 

(ИУПР) 

проведено на 24.02.2021 г. 

 

Присъстващи: Доц. д-р Добри Ярков, двм 

Доц. д-р Ани Златева 

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев 

Проф. дн инж. Георги Тодоров 

Г-н Пламен Димитров 

Г-н Огнян Атанасов 

Г-н Александър Загоров 

Г-н Юлиан Попов 

Г-н Антон Иванов 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Института за устойчив преход и 

развитие (ИУПР) при Тракийския университет – Стара Загора 

2. Избор на председател на управителния съвет (УС) 

3. Програма за събития за 2021 г. 

 

РЕШЕНИЯ  

УС РЕШИ: Да се гласува правилника, за да може да бъде представен и гласуван на 

Академичния съвет на ТрУ като останалите точки от дневния ред отпадат от дневния ред за 

настоящето заседание и се прехвърлят за следващото на 02.03.2021 г. 

Не са представени писма от национално представителните организации на работниците и 

служителите за номиниране на членове на Управителния съвет (УС) на Институт за устойчив 

преход и развитие (ИУПР) спрямо постановление № 54 на Министерския съвет от 18.02.2021 

г. (Обн., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) и изискването по чл. 3, ал. 1 за номинация за двама 

членове на национално представените организации на работодателите за УС на ИУПР. 

УС е формално конституиран на базата на представените писма и спрямо подзаконовия 

акт. 

 Доц. д-р Ярков се ангажира да изпрати писма до национално представителните 

организации на работниците и служителите за получаване на уведомите официално 

уведомление в писмен вид за номинациите до края деня. 

Следващото заседание на УС на ИУПР  ще се проведе на 02.03.2021 г. от 10 ч. при 

следния дневен ред: 

1. Избор на председател на УС на ИУПР. 

2. Концепционална рамка и календарен план на ИУПР. 

3. Текущи. 

 Официална покана за следващото заседание ще бъде изпратена от името на доц. д-р Ярков 

до всички членове на УС. 

   
 


