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ПРОТОКОЛ №1 

от 25 януари 2022г. 

на комисията по избор на ръководител на 
Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет 

Днес, 25 януари 2022г., избраната на Катедрен съвет (Протокол № 6 от 
13.01.2022г.) комисия по избор на ръководител на Катедра „История и теория на 
архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет, на заседание на Катедрен съвет 
в състав: 

председател:  ас. арх. Станко Мусов 

и членове:   гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева и 
гл. ас. д-р арх. Анета Василева  

започна работа по откриване на процедурата по избор на ръководител на 
катедра „История и теория на архитектурата”.  

 Взеха се следните решения:  

1. Приема условия (правила и указания) за провеждане на конкурса, 
съгласно Приложение №1 към настоящия Протокол. 

2. Открива процедурата за избор на ръководител на катедра „История и 
теория на архитектурата” на 28 януари 2022г.  

3. Определя изборът на ръководител на Катедра „История и теория на 
архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет да се проведе от 
14:00ч. на 11 март 2022г. (петък), според ЗВО, Правилника за 
управление на УАСГ и Приложение №1 към настоящия Протокол. 

4. Определя краен срок за прием на документи на кандидатите до 12:00 
ч. на 25 февруари 2022г. (петък).  

5. Определя краен срок за депозиране на възражения и допълнения към 
процедурата по избора до 12:00 ч. на 28 януари 2022г. в 
канцеларията на Катедра „История и теория на архитектурата“. 

6. Членовете на  Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, 
Архитектурен факултет, да бъдат своевременно уведомени за 
предстоящия избор и взетите от комисията по избора решения. За 
целта, посредством електронна поща, до всеки от тях да бъдат 
изпратени: уведомително съобщение (Съобщение №1), Протокол №1 
от заседанието на комисията и Приложение №1 към него.  

25 януари 2022г.                  Изборна комисия:  

 ас. арх. Станко Мусов – председател 

 

 гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева 

 
 гл. ас. д-р арх. Анета Василева 


