
ПРАВИЛА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА”
В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗАКОНОВИ ПОСТАНОВКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗБОРА И СТАТУТА НА 
ДЛЪЖНОСТТА “РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА”

1. Ръководителят на катедра е лице, хабилитирано в съответното научно 
направление на катедрата, съгласно чл. 26д, ал. 4 от ЗВО.

2. Ръководителят на катедра се избира с тайно гласуване за срок четири 
години (с мандата на ръководството на структурното звено) от 
катедрения съвет, съгласно чл. 26д, ал. 4 от ЗВО.

3. Изборът се утвърждава от съвета на основното звено на Тракийски 
университет, съгласно чл. 26д, ал. 4 от ЗВО и чл. 29, ал.З от Правилника 
на ТУ.

4. Длъжността се заема по основен трудов договор, сключен с ректора на 
Тракийски университет, съгласно чл. 26д, ал. 4 от ЗВО.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА 
“РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА”

1. Кандидатът за ръководител на катедра трябва да бъде на основен трудов 
договор в Тракийски университет.

2. Кандидатът за ръководител на катедра задължително представя 
проектопрограма, в която излага вижданията си относно развитието на 
катедрата за период от четири години.

ПРОЦЕДУРА НА ИЗБОРА

1. Процедурата за избор се изисква с доклад от Декана на факултета/колежа 
до Ректора при изтичане на срока на мандата или предсрочно 
прекратяване на трудовото правоотношение на лицето, заемащо 
длъжността „Ръководител катедра”

2. Процедура за провеждане на избор се обявява със заповед на Ректора.
3. Избор се провежда при присъствие на минимум 2/3 от списъчния състав 

на катедрения съвет.
4. Изпълняващият до момента на избора длъжност „Ръководител на 

катедра” прави отчет за изпълнение на програмата си от изтеклия мандат.
5. Кандидатурите за избор на „Ръководител на катедра” се издигат от 

членовете на катедрения съвет или от самите кандидати, най-късно до 
момента на избора.



6. Редът за представяне на проектопрограмите за управление на катедрата 
от кандидатите за ръководител на катедра, както и подреждането им в 
изборната бюлетина се определя чрез жребий между всички кандидати.

7. Отговори от страна на кандидатите на въпроси по проектопрограмите се 
дават по реда на представянето на кандидатите.

8. Изборът за ръководител на катедра се осъществява с тайно гласуване. За 
избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове от 
присъстващите членове на катедрения съвет.

9. В случай, че никой от кандидатите не е получил необходимия брой 
гласове, нов избор се провежда с решение, прието с обикновено 
мнозинство от присъстващите членове на катедрения съвет не по-късно 
от 10 (десет) дни от датата на непроведения такъв.

10. При провеждане на повторен избор, право да участват имат всички 
хабилитирани лица от катедрата, отговарящи на условията за избор.

11.Изборът се утвърждава с явно гласуване от съвета на основното звено на 
Тракийски университет.

12.В случаите, в които изборът не бъде утвърден от съвета на основното звено 
и/или на филиала на Тракийски университет, Ректорът назначава временно 
изпълняващ длъжността ръководител на катедра за срок не по-дълъг от 6 
месеца до провеждането на нов избор.

Правилата са приети с решение на Академическия съвет (Протокол N 21 
от 25.09.2002 г.), изм. с решение на Академическия съвет (Протокол N 3 от 
04.02.2004 г., изм. с решение на Академическия съвет (Протокол N 2 от 
20.02.2008 г.) и изм. с решение на Академическия съвет (Протокол N 2 от 
03.02.2016 г.).


