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ПРОТОКОЛ № 5 

от 14 април 2022г. 

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

Днес, 14 април 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 14 април 2022 г.  

3. Определя изборът на ръководител на Катедра „История и теория на 
архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет да се проведе от 16:00ч. на 13 май 
2022 г. (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 

29 април 2022г. (петък).  

5. Определя краен срок за депозиране на възражения и допълнения към 
процедурата по избора до 12:00 ч. на 18 април 2022 г. 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: Протокол №5 от заседанието на 
комисията и Приложение №1 към него.  
 

14 април 2022 г.                  Изборна комисия:  

 ас. арх. Станко Мусов – председател 

 

 гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева 

 

 гл. ас. д-р арх. Анета Василева
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

към Протокол №5 от 14 април 2022г. 

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

 

Условия за провеждане на конкурс за избор на ръководител на  

Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет 
 

Конкурсът се провежда съгласно Закона за висшето образование (ЗВО) и 
Правилника за управление (ПУ) на УАСГ. Изборът е на основание чл.26д. от Закона 
за висшето образование във връзка с чл.34 (1) б) и съгласно чл.34, чл.35, чл.36, 
чл.37, чл.44 и чл.45 от Правилника за управление на УАСГ. Кандидати могат да 
бъдат хабилитирани лица, които към датата на избора са на основен трудов договор 
с УАСГ по чл. 67, ал. 1 т. 1 от Кодекса на труда и които са на възраст, която позволява 
да изпълнят поне половината от мандата преди навършване на 65-годишна възраст.  

На заседанието си, проведено на 14 април 2022 г., комисията по избора прие 
следните правила за провеждане на конкурса, съгласно Правилника за 
управление на УАСГ: 

1. Изборът се провежда чрез тайно гласуване от членовете на катедрения съвет.  

2. Заседанието на катедрения съвет е законно (има кворум), ако на него присъстват 
най-малко 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 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. С „да“ се гласува, като в бюлетината се поставя Х или V в квадратчето 

пред името на желания кандидат: 

  име, презиме, фамилия 

  име, презиме, фамилия 

  име, презиме, фамилия 

Бюлетини с друг знак се считат за недействителни. 

След това бюлетината се сгъва на две, като текста остава от вътрешната страна, и 
се поставя в предварително проверена и запечатана урна. 

6. 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“.
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7. За избран се счита кандидатът получил обикновено мнозинство (50%+1) от 
гласувалите. Ако кандидатът за ръководна длъжност е един и не получи мнозинство 
или броят на гласувалите е по-малък от необходимия кворум, изборът се счита за 
неуспешен. 

8. Когато кандидатите са повече от един и никой от тях не е получил необходимия 
брой гласове при първото гласуване, в срок от една седмица се провежда второ 
гласуване, което може да се проведе кореспондентско. В този случай при обявяване 
на резултатите от първото гласуване, председателят на изборната комисия 
оповестява мястото, датата и часа на второто гласуване, както и начина на 
провеждането му. 

9. Второто гласуване се провежда за кандидатите, получили най-голям брой гласове 
от първото гласуване:   

а) за кандидатите, получили един и същ брой гласове, класирани на първо място 
или   

б) за кандидата, получил най-много гласове и за следващите – един или повече 
кандидати, класирани на второ място.   

10. При второто гласуване за избран се счита кандидатът получил най-много 
гласове. Ако двама или повече кандидати имат равен брой най-много гласове, 
изборът се счита за неуспешен.  

11. При втори неуспешен избор, в срок от 30 дни председателят на изборната 
комисия обявява нова процедура за издигане на кандидатури и за провеждане на 
нов избор. 

12. Гореописаните правила за провеждане на избор на ръководител на катедра 
„История и теория на архитектурата“, могат да претърпят промяна, предвид 
епидемичната обстановка в страната и при невъзможност за провеждане на 
присъствен катедрен съвет за избор. В такъв случай, комисията по избор ще 
съгласува тяхната форсмажорна промяна с ръководството на УАСГ и ще уведоми 
своевременно членовете на катедрата. 

 

На заседанието си, проведено на 14 април 2022 г., комисията по избора 
прие следните указания към представянето и избора на кандидатите:  

1. В срок до 12:00 ч. на 29 април 2022 г. (петък), кандидатите за ръководител на 
Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет, да 
представят в канцеларията на Катедрата – кабинет 721, корпус А на УАСГ, запечатан 
плик с кандидатурите си.  

Пликът да съдържа изискуемите документи на хартиен носител (в два подписани 
екземпляра) и на електронен носител (CD, флаш памет), сканирани във формат 
.pdf. При прилагане на флаш памет, същата ще бъде върната след приключване на 
изборната процедура.  

Изискуемите документи са, както следва: 

● изборна платформа; 

● професионална автобиография; 

● декларация за (не)свързаност с органите на Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия – по приложен образец, 
съгласно решение на Общото събрание на УАСГ.  
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На видно място върху плика кандидатите поставят следния надпис:   

 

Кандидатура за участие в избор  

на ръководител на Катедра „История и теория на архитектурата“ при 
Архитектурен факултет на УАСГ 

на ................................. (трите имена и подпис) 

Съдържание на плика:  

(1) на хартиен носител в два екземпляра:  

● ...................................... 

● ...................................... 

● ..................................... 

(2) един електронен носител (описва се CD или флаш памет)  

приел: ..................................................................  

(попълват се служебно дата, час, име и подпис) 

2. Изборните платформи, автобиографиите и декларациите ще бъдат огласени чрез 
поставянето им на видно място пред канцеларията на Катедра „История и теория 
на архитектурата“, в сайта на УАСГ и електронна кореспонденция сред членовете 
на Катедрата на 29 април 2022 г.  

3. Заседанието на катедрения съвет за избор на ръководител на Катедра „История 
и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет да се проведе от 16:00 ч. 
на 13 май 2022 г. (петък) в канцеларията на Катедрата (кабинет 721, корпус А на 
УАСГ).  

4. Тези указания могат да претърпят промяна, предвид епидемичната обстановка в 
страната и при невъзможност за провеждане на присъствен катедрен съвет за 
избор. В такъв случай, комисията по избор ще съгласува тяхната форсмажорна 
промяна с ръководството на УАСГ и ще уведоми своевременно членовете на 
катедрата. 

 

 

14 април 2022 г.  

 

Изборна комисия:  

 

 ас. арх. Станко Мусов – председател 

 

 гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева 

 

 гл. ас. д-р арх. Анета Василева 


