
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

 

ГРАФИК 

за провеждане на избори за ръководни органи в основните звена на университета 

(Председатели и Зам. председатели на ОС  на основните звена, членове на съветите на 
основните звена, Декани/Директор на Департамент/Колежи) 

/приет на АС на ТУ–Варна  с пр. №6 / 28.10.2019 г./ 

 

1. 28 октомври 2019 год. - краен срок за утвърждаване от АС, в съответствие с 
променената академична структура на ТУ-Варна (Решение на АС, Протокол № 
4/30.09.2019г.), на: 

• Структура и численост на Общите събрания на Факултетите/ Департамента/ 
Колежите; 

• Числен състав и структура на Факултетните съвети/ Съвета на Департамента/ 
Колежите; 

• Численост, структура и персонален състав на Комисиите по подготовка на 
изборните процедури и численост, структура и предложение за персонален състав 
на Комисиите по провеждане на изборите в основните звена. 

2. 29 октомври 2019 – 06 ноември 2019 год. - избор на членове на Общите събрания на 
Факултети/ Департамент/ Колежи от квотата на административния персонал, 
студентите и докторантите. 

3. 08 ноември 2019 год. - краен срок за утвърждаване от Ректора на състава на Общите 
събрания на Факултети/ Департамент/ Колежи. 

4. 11 ноември – 18 ноември 2019 год. - кампания за депозиране на кандидатури за: 
Председател и Зам. председател на Общото събрание на основното звено; Декан/ 
Директор на Департамент/ Колежи; членове на съветите на основните звена 

5. 20 ноември 2019 год. - краен срок на Комисиите по подготовка на изборните 
процедури на Факултети/ Департамент/ Колежи, да: 

• представят списък на допуснатите кандидати; 

• представят списък и мотиви за недопускане на кандидати. 

6. 24 ноември 2019 год. - краен срок за депозиране на жалби до АС от недопуснати 
кандидати за участие в изборите. 



7. 25 ноември 2019 год. -  разглеждане на жалбите от недопуснати кандидати от АС. 

8. 26 ноември 2019 год. -  начало на кампанията за избор на Председател и Зам. 
председател на ОС на основните звена. Декани, Директор Департамент/Колежи, 
членове на съветите на основните звена. 

9. 10 и 11 декември 2019год. - Провеждане на Общи събрания на Факултети/ 
Департамент/ Колежи с избор на: 

• Председател и членове на Комисията по провеждане на изборите; 

• Избор на Председател и Зам. председател на ОС; 

• Избор на Декан/ Директор на Департамент/Колеж; 

• Избор на членове на съветите на основните звена. 

 

 

 

Забележа: Всички избори, включени в настоящия график се провеждат съгласно 
Структурата на ТУ-Варна, приета от АС на ТУ-Варна на заседание от 30.09.2019г., 
Протокол № 4/30.09.2019г.  

 

 


