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ПРОТОКОЛ

София, 12.10. 2011 год.

По  повод  подадена  молба  с  вх.  №  1415./14.06.2011  г..  от  

 инж. Борислав Димитров Христов и заповед на Ректора на УАСГ №475 от 

30.06 2011 г.  бе сформирана комисия в състав:

Председател - доц. д-р арх. Боян Георгиев – Заместник ректор по МССК

Членове: доц. д-р инж. Стойо Тодоров – Декан на Факултет по 

Транспортно строителство

доц. д-р инж. Петър Стефанов. – ръководител на катедра 

„.Пътища“ към ФТС”

Поради  липсата  на  установени  правила  за  процедурата  на 

признаване на докторска степен придобита в чужбина комисията отложи своята 

работа до началото на м октомври. 

На 5 октомври 2011 г. с Решение на Академичния съвет на УАСГ 

бяха приети общи правила за различните процедури по ЗРАСРБ. Съгласно тях 

бяха поискани допълнителни материали от заявителя – копие от оригиналния 

текст на дисертационния труд, резюме на български език, кратка биографична 

справка със списък  на публикациите..  Материалите бяха  представени на 10 

октомври 2011.

На 12 октомври 2011 г. комисията проведе своето заседание.  

Доц.  Боян  Георгиев  докладва,  че  Техническият  университет  в  Дрезден, 

Германия  е  легитимно  Висше  училище  в  Германия  и  има  акредитация  за 

обучение в ОНС Доктор. 

Членовете на комисията се запознаха с представеното копие на 

дисертационния труд и резюмето на български език и останалите приложени 

документи. След направеното обсъждане се взеха следните решения:

1.  Комисията  приема  достоверността  на  документацията  и 

предлага на Факултетния съвет на  Факултет по Транспортно строителство да 

признае на  инж.  Борислав Димитров Христов придобитата в  Техническият 

университет в Дрезден, Германия, Образователна и научна степен ДОКТОР в 



научното  направление  „Проектиране,  строителство  и  поддържане  на  улици, 

автомобилни пътища и съоръжения“

2. Копието  на  дисертационния  труд  да  се  предаде  в 

Библиотеката на УАСГ.

3. Материалите  от  процедурата,  включително,  текстът  на 

настоящия протокол да се публикуват на Интернет страницата на УАСГ.

Председател - доц. д-р арх. Боян Георгиев 

Членове: доц. д-р инж. Стойо Тодоров – 

доц. д-р инж. Петър Стефанов.”


