
П РО Т ОКО Л 

№ 1 / 21.10.2019 г. 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧ ЕНИЕ! 

На основание решение на АС на ТУ-Варна (№ 4 / 30.09.2019 г. и №5 / 17.10.2019 г.) 
на 21 .1О.2019 г. 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 членове на АС на ТУ-Варна във

връзка с провеждане на частични избори с мандат 2019-2023 г.

Председател: доц. д-р инж. Милева-Карова Милена Николова 
Членове: 
1. доц. д-р инж. Илиева Галина Илиева
2. доц. д-р инж. Димитрова Екатерина Николова
3. доц. д-р инж. Т одорова Ирина Тодорова
4. ас. инж. Драганова Елена Драгомирова

Отсъстват: доц. д-р инж. Д. Димитров и доц. д-р инж. П. Попов

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 членове на АС на ТУ-Варна във 
връзка с провеждане на частични избори с мандат 2019-2023 г. В утвърдения срок 
съгласно решение на АС на ТУ-Варна № 4/30.09.2019 г. са депозирани следните 
предложения: 

Комисията разгледа постъпилите документи и установи следното: 

2. Входираните предложения и придружаващите ги документи са депозирани в

срок, съгласно чл.14 от ПИП и решение на АС на ТУ-Варна № 4 / 30.09.2019 г„

Индивидуалните предложения за членове на АС на ТУ-Варна с мандат 2019-2023 г. са 
направени от членове на ОС на ТУ-Варна, съгласно чл.16 от ПИП и са съпроводени с 
необходимите документи - писмено съгласие на кандидатите и европейски формат на 
автобиография. 
Комисията по подготовка на изборните процедури РЕШИ: 

II. Допуска до участие в частичен избор на членове на АС на ТУ-Варна с

мандат 2019-2023 г. следните кандидатури:



ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЕФ (квота 2): 

6. АПРАХАМЯН Бохос Рупен доц. д-р инж. 

7. ГЮРОВ Валентин Николов доц. д-р инж. 

8. ПАНОВ Емил Иванов доц. д-р инж. 

9. ПЕТРОВ Тошко Христов ДОЦ.ДН 

10. ЩРЕБЛАУ Майк Юрген доц. д-р инж. 

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА МТФ (квота 1): 

1. АНТОНОВ
2. ДИМИТРАКИЕВА

Георги 
Светлана 

Стефанов 
Райчева 

доц. д-р инж. 
проф. д-р инж. 

Комисията упълномощава ас. инж. Елена Драганова, като технически секретар: 
2. Да подготви и изпрати списък на одобрените кандидати от заседанието на

комисията до лицата, определени от чл.18 ал.2 от ПИП;

•:• Жалби до Председателя на АС на ТУ-Варна могат да се подават до 
24.10.2019 r. до 12.00 ч. в Деловодството на университета. 

комисия 

ПО ПОДГОТОВКА 

НА ИЗБОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ: 

Председател: /п/ 

/ доц. д-р Милена Милева-Карова / 

Членове: 1 ............ /п/ .......... . 
/ доц. д-р Галина Илиева / 

2 .............. ./п/ ........... . 

/ доц. д-р Екатерина Димитрова/ 

3 .............. ./п/ ........... .. 
/доц. д-р Ирина Тодорова/ 

4 .............. ./п/ ..................... . 

/ас. Елена Драганова/ 


