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Провеждане на избор за ръководител на катедра
„Геотехника”
На основание на „Правилника за управление на УАСГ“, на заседание на катедрения съвет от
26.05.2020 г., се открива процедура за избор на ръководител на катедра „Геотехника”.
Във връзка с избора, съгласно чл. 25 ал. 2 от „Правилника за управление на УАСГ“, на
катедрен съвет от 26.05.2020г. е избрана тричленна комисия в състав:
 Гл. ас. Николай Керенчев
 Гл. ас. Илиян Марков
 Гл. ас. Николай Милев
Изборната процедура ще се проведе според изискванията на ЗВО и „Правилник за управление
на УАСГ“. Според Чл. 20 ал. 3, за ръководител на катедра във факултет се избира хабилитирано в
съответното направление на катедрата лице на основен трудов договор с УАСГ.

Процедура за провеждане на избора:
1.
деканата
плик:




Кандидатите за ръководител на катедра да се представят и заведат в канцеларията на
ФТС, Корпус А, етаж 3, до 12:00 часа на 16.06.2020 г. следните документи в запечатан

Изборна платформа;
Творческа автобиография.
Декларация за съгласие изборната платформа и творческата автобиография да се обявят
на публично място.
На видно място върху плика кандидатите поставят следния надпис:
Кандидатура за участие в избор на ръководител на Катедра „Геотехника“ при ФТС
на УАСГ
на…………………………………………………………………………………………..
(три имена и подпис)
Съдържание на плика:
1. Изборна платформа;
2. Творческа автобиография.
3. Декларация за съгласие изборната платформа и творческата автобиография да се
обявят на публично място.
Приел:……………………………………………………………………………………
(попълва се служебно дата, час, име и подпис)

2.
Изборната комисия изготвя доклад, съдържащ преценка относно съответствието на
кандидатурите за ръководител на катедра с изискванията на „ЗВО“ и „ПУ на УАСГ“ и обявява
изборните платформи и автобиографиите на кандидатите не по-късно от 19.06.2020 г. на сайта на
УАСГ и чрез електронна кореспонденция сред членовете на катедрата.
3.
Дата за провеждане на избора – 24.06.2020 г. (сряда) от 11.00 ч. в Заседателна зала на
кат. Геотехника (при промяна на залата или часа, всички членове на катедрата ще бъдат
уведомени лично).
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Правила за провеждане на избора:
1.
Изборът на ръководител на катедра се извършва с тайно гласуване от катедрения съвет.
2.
Заседанието на катедрения съвет е законно (има кворум), ако на него присъстват наймалко 2/3 от списъчния състав на Катедрата. При определяне на кворума от списъчния състав се
изключват лицата, които са в отпуск при временна нетрудоспособност, поради напреднала
бременност, при раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете, или в командировка извън
страната. При всички случаи, броят на тези лица не може да бъде повече от 1/4 от списъчния състав.
3.
Броят на гласувалите не може да бъде по-малък от необходимия кворум. Не се приема
кореспондентно гласуване.
4.
В хода на обсъждане на кандидатурите отводи не се приемат. Самоотводи се приемат
без гласуване.
5.
Платформите на кандидатите за ръководител на катедра „кат. Геотехника“ ще се
представят и по време на катедрения съвет на 24 юни 2020 г., Подреждането в изборната бюлетина
ще бъде по азбучен ред в зависимост от първата буква на малкото име на кандидатите.
6.
С „ДА" се гласува, като в бюлетината се поставя Х, V или ○ в квадратчето
пред името на желания кандидат. Бюлетини с друг знак се считат за недействителни.
7.
След попълване бюлетината се сгъва на две, като текста остава от вътрешната страна, и
се поставя в предварително проверена урна.
8.
С „ДА" не може да се гласува за повече от един кандидат. Бюлетини със знак в
квадратчето на повече от един кандидат или без избран кандидат се считат за „въздържал се“.
9.
За избран се счита кандидатът получил обикновено мнозинство (най-малко 50%) от
присъстващите при гласуването.
10.
Гласуването се повтаря, когато кандидатите са двама или повече от двама и никой от
тях не е получил необходимия брой гласове при първото гласуване.
11.
Второто гласуване се провежда за кандидатите. получили най-голям брой гласове от
първото гласуване, а именно:
 за кандидатите, получили равен брой гласове, класирани на първо място, или
 за кандидата, получил най-много гласове и за следващите - един или повече кандидати,
класиран(и) на второ място;
12.
За избран се счита кандидатът получил най-много гласове.
13.
При равен брой гласове за един или няколко кандидата, процедурата по тази точка се
повтаря.
14.
Второто гласуване може да бъде кореспондентско - без да се събира съответния
избирателен орган.
15.
При неуспешен избор, процедурата за издигане на кандидатури да се повтори за
провеждане на нов избор в 30 дневен срок.
05.06.2020 г.

Изборна комисия:

(п)
гл. ас. д-р инж. Николай Керенчев
(п)
гл. ас. д-р инж. Николай Милев
(п)
гл. ас. д-р инж. Илиян Марков
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