
1. 
 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

от редовно заседание на Съвета по хабилитация в Университета за национално и световно 

стопанство, проведено на 27.11.2012 г. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Приемане на становища на Съвета по хабилитация за съответствието на потенциални 

кандидати от УНСС на количествените и качествените изисквания за заемане на 

академичната  длъжност „доцент“ и „професор“ в УНСС. 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

На заседанието присъстват проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – Председател, проф. д-р Стоян Стоянов 

– Зам.-Председател, проф. д.ик.н. Бистра Боева, проф. д.ик.н. Пано Лулански, проф. д-р Катя 

Владимирова, проф. д-р Златка Сукарева, проф. д-р Георги Янков, проф. д-р Атанас Казаков и 

проф. д-р Петко Тодоров /пълен състав на Съвета по хабилитация/. 

  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Решения на Съвета по хабилитация по втора точка: 

 

След обстоен преглед на становищата на Комисията по количествените изисквания и 

обсъждане в единство на съответствието на всеки потенциален кандидат за участие в конкурс 

за хабилитация на количествените и качествените изисквания и проведено тайно гласуване, 

Съветът по хабилитация взе следните решения: 

 

1.    

    1.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Камен Димитров Петров  за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна област Администрация и 

управление, научна специалност „Публична администрация и регионално развитие“, от 

катедра „Публична администрация“, факултет Управление и администрация съответства на 

количествените и качествените изисквания, приети от АС. 

 1.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат 

в конкурса гл.ас. д-р Камен Димитров Петров и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се внесе 

за одобряване от Академичен съвет. 



2. 
 

   

 2. 

 2.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Елена Костадинова Симеонова за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна област Политически науки, научна 

специалност Политология /политически риск и емпиричен политически анализ/, от катедра 

„Политология“, факултет Международна икономика и политика съответства на количествените 

и качествените изисквания, приети от АС. 

 2.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Елена Костадинова Симеонова и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се 

внесе за одобряване от Академичен съвет. 

  

 

 3. 

 3.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Тодор Добромиров Тодоров за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна област Икономика, научна 

специалност Икономика на труда, от катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 

Общоикономически факултет съответства на количествените и качествените изисквания, 

приети от АС. 

 3.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Тодор Добромиров Тодоров и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се 

внесе за одобряване от Академичен съвет. 

 

 

 4. 

 4.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Екатерина Александрова Тошева за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна област Икономика, научна 

специалност Статистика и демография /Изучаване на зависимости в социални и икономически 

изследвания/, от катедра „Статистика и иконометрия“, факултет „Приложна информатика и 

статистика“ съответства на количествените и качествените изисквания, приети от АС. 

 4.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Екатерина Александрова Тошева  и предлага на РДС на УНСС конкурсът да 

се внесе за одобряване от Академичен съвет. 

  

   

 5. 

 5.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Стела Стоянова Ралева  за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна област Икономика, научна 

специалност Политическа икономия /Макроикономика и Микроикономика/, от катедра 

„Икономикс“, Общоикономически факултет съответства на количествените и качествените 

изисквания, приети от АС. 

 5.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Стела Стоянова Ралева  и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се внесе за 

одобряване от Академичен съвет 

  

   



3. 
 

 6. 

 6.1.  Кандидатурата на гл.ас. д-р Явор Лилков Янкулов за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна област Социални, стопански и правни 

науки, научна специалност Икономика и управление, от катедра „Икономика на търговията“, 

факултет Икономика на инфраструктурата  съответства  на количествените и качествените 

изисквания, приети от АС.  

 6.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Явор Лилков Янкулов и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се внесе за 

одобряване от Академичен съвет 

 

  

  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ХАБИЛИТАЦИЯ: 

ПРОФЕСОР Д.ИК.Н. ЙОСИФ ИЛИЕВ 

 


