
                                                                                           ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                  
                                                         П Р О Т О К О Л 
                                                        № 6/ 21. 02.2019г. 
 
от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна,  
                                     утвърдена от АС на ТУ - Варна   
 
На 21.02.2019г.се проведе заседание на Комисията по подготовка на изборните 
процедури в ТУ-Варна при следния  
 
                                                Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

1. Разглеждане на постъпилите кандидатури за Председател на Общото събрание   
на ТУ-Варна във връзка с провеждане на частични избори с мандат 2015-2019г. 
2. Разглеждане на постъпилите кандидатури за Зам.председател на Общото 
събрание на ТУ-Варна във връзка с провеждане на частични избори с мандат 2015-
2019г. 
3. Разглеждане на постъпилите кандидатури за Ректор на ТУ-Варна във връзка с 
провеждане на частични избори с мандат 2015-2019г. 
 
Присъстват: 
Председател: доц. д-р  инж. Гюров Валентин Николов  
Членове:  
1.  доц. д-р инж. Димитрова Екатерина Николова   
2.  доц. д-р инж. Милева-Карова Милена Николова   
3. доц. д-р инж. Илиева Галина Илиева  
4. доц. д-р инж. Димитров Диян Минков 
Технически секретар: Николова Невяна Стоянова 
 
Има кворум. Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна  може да 
взема решения. 
 
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Т.1. Разглеждане на постъпилите кандидатури за Председател на Общото събрание 
на  ТУ-Варна във връзка с провеждане на частични избори с мандат 2015-2019г. 
…………………………………. 
Комисията разгледа постъпилите кандидатури за Председател на ОС на ТУ-Варна  
и установи следното: 
1. Всички предложения и придружаващите ги документи са депозирани в срок, 
съгласно чл.25 ( 2)  от ПИП и приетия от АС график за провеждане на избори в ТУ-
Варна. 
2. Индивидуалните предложения за Председател на ОС на ТУ-Варна с мандат 2015-
2019г. са направени от членове  на ОС на ТУ-Варна, съгласно чл.24 (3)  и чл. 25(2) от 
ПИП и са съпроводени с необходимите документи (  с изключение на предложения с 
вх.№ 150001/20.02.2019г.-индивидуално предложение от доц. д-р инж. Таня Пенчева 
Панайотова за издигане кандидатурата на доц. д-р инж. Таня Пенчева Панайотова за 
Председател на ОС на ТУ-Варна с мандат 2015-2019г., поради неподадено 
индивидуално предложение  съгласно изискванията на чл.25, ал.2 от ПИП;  
предложение с вх.№ 150002/20.02.2019г. –индивидуално предложение от доц.д-р инж. 
Петър Георгиев Георгиев за издигане на кандидатурата на доц. д-р инж. Божидар 
Николов Дяков за Председател на ОС на ТУ-Варна с мандат 2015-2019г., поради 



подадена декларация за съгласие с невярно съдържание.) – писмено представени 
мотиви за издигане на кандидатурата, писмено съгласие от кандидата, придружено с 
европейски формат на автобиография. 
 
Комисията по подготовка на изборните процедури РЕШИ: 
I. Допуска до участие в частичен избор за Председател на ОС на ТУ-Варна с 
мандат 2015-2019г. следната кандидатура: 
1. доц. д-р инж. КАМЕНОВ Йончо Любенов   
като отговаряща на изискванията на ПИП. 
 
Въз основа на събраните данни и в съответствие с чл.23 и чл.7, ал.2 от ПИП, Комисията 
състави списък на допуснатите кандидати за Председател на ОС на ТУ-Варна. 
 
 
                                                       С П И С Ъ К 
                     на допуснатите  кандидати за Председател на ОС  
                                    Технически университет – Варна  
                                            с мандат 2015-2019г. 
 
 За Председател на ОС с мандат 2015-2019г. 
 
1. доц. д-р инж. КАМЕНОВ Йончо Любенов               1 индивидуално предложение 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Т.2. Разглеждане на постъпилите кандидатури за Зам. Председател на ОС на ТУ-
Варна във връзка с провеждане на частични избори с мандат 2015-2019г. 
………………………………….. 
Комисията разгледа постъпилите кандидатури за Зам. председател на ОС на ТУ-
Варна  и установи следното: 
1. Всички предложения и придружаващите ги документи са депозирани в срок, 
съгласно чл.25 ( 2)  от ПИП и приетия от АС график за провеждане на избори в ТУ-
Варна. 
2. Индивидуалното предложение за Зам.председател на ОС на ТУ-Варна с мандат 2015-
2019г. са направено от член  на ОС на ТУ-Варна, съгласно чл.24 (3) и чл.25 (2) от ПИП 
и са съпроводени с необходимите документи – писмено представени мотиви за 
издигане на кандидатурата, писмено съгласие от кандидата , придружено с европейски 
формат на автобиография. 
3. Колективното предложение за Зам. Председател на ОС на ТУ-Варна с мандат 2015-
2019г. е направено съгласно чл.24 (2) и чл.25 (1) от ПИП и е съпроводено от 
необходимите документи-протокол от съответния орган за управление, в който са 
посочени мотиви за издигане на кандидатурата и  резултати от проведеното тайно 
гласуване; писмено съгласие от кандидата за издигане на кандидатурата му, 
придружено с европейски формат на автобиография. 
 
Комисията по подготовка на изборните процедури РЕШИ: 
I. Допуска до участие в частичен избор за Зам. Председател на ОС на ТУ-Варна с 
мандат 2015-2019г. следната кандидатура: 
 
1. доц. д-р инж. НИКОЛОВ Никола Николаев           1 колективно предложение  
                                                                                                   1 индивидуално предложение 
като отговаряща на изискванията на ПИП. 
 



Въз основа на събраните данни и в съответствие с чл.23 и чл.7, ал.2 от ПИП, Комисията 
състави списък на допуснатите кандидати за Зам. председател на ОС на ТУ-Варна. 
 
 
                                                       С П И С Ъ К 
                     на допуснатите  кандидати за Зам. председател на ОС  
                                    Технически университет – Варна  
                                            с мандат 2015-2019г. 
 
 За Зам. председател на ОС с мандат 2015-2019г. 
 
1. доц. д-р инж. НИКОЛОВ Никола Николаев            1 колективно предложение  
                                                                                                   1 индивидуално предложение 

 
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Т.2. Разглеждане на постъпилите кандидатури за Ректор на ТУ-Варна във връзка с 
провеждане на частични избори с мандат 2015-2019г.  
……………………… 
Комисията разгледа постъпилите кандидатури за Ректор на ТУ-Варна  и установи 
следното: 
1. Всички предложения и придружаващите ги документи са депозирани в срок, 
съгласно чл.4  от ПИП и приетия от АС график за провеждане на избори в ТУ-Варна. 
2. Индивидуалните предложения за Ректор на ТУ-Варна с мандат 2015-2019г. са 
направени от членове  на ОС на ТУ-Варна, съгласно чл.5(3) и чл.6(3) от ПИП и са 
съпроводени с необходимите документи – писмено съгласие на кандидата, съчетано с 
европейски формат на автобиография  и теза върху мандатната програма. 
3. Колективните предложения за Ректор на ТУ-Варна с мандат 2015-2019г. са 
направени съгласно чл.5(2) и чл.6(1) от ПИП и са съпроводени от необходимите 
документи( с изключение на предложение  с вх. № 150005/20.02.2019г.-колективно 
предложение от Факултетен съвет на МТФ за издигане кандидатурата на проф. д-р 
Драгомир Пламенов Димитров за Ректор на ТУ-Варна с мандат 2015-2019г. , поради 
неподадено колективно предложение  съгласно изискванията на чл.6 ал.1 от ПИП) -
протокол от съответния орган за управление и резултатите от проведеното тайно 
гласуване; мотиви за издигане на кандидатурата за Ректор, подписани от ръководителя 
на звеното, което я предлага; писмено съгласие от кандидата, съчетано с европейски 
формат на автобиография и теза на кандидата върху мандатна програма. 
 
Комисията по подготовка на изборните процедури РЕШИ: 
I. Допуска до участие в частични избори за Ректор на ТУ-Варна с мандат 2015-
2019г. следните  кандидатури: 

 
1.проф. д-р инж.  ВЪЛЧЕВ Венцислав Цеков    -               1 колективно предложение 

                       2 индивидуални предложения 
 

2.доц. д-р              ГЕНЧЕВ Цанко Райков                          1 индивидуално предложение 
 

3.проф. д-р           ДИМИТРОВ  Драгомир Пламенов       3 индивидуални предложения 
 

4.проф. д-р инж. ДИМОВА Розалина Стефанова              1 колективно предложение 
                                                                                            2 индивидуални предложения 

като отговарящи на изискванията на ПИП. 
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