
ПРОТОКОЛ № 1 

от редовно заседание на Съвета по хабилитация на УНСС,  

проведено на 12.05 2021 г. от 13:30 ч. в зала 2028а при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на Зам.-председател на Съвета по хабилитация на УНСС. 

2. Обсъждане на становищата на Комисията по количествените изисквания и другите 

документи на потенциалните кандидати за заемане на академичните длъжности 

„доцент“ и „професор“. 

3. Разни. 

На заседанието присъстваха: проф. д-р Румен Брусарски – Председател на Съвета по 

хабилитация, проф. д-р Маргарита Атанасова, проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р 

Снежана Башева, проф. д.с.н. Елка Тодорова, проф. д-р Любомир Стефанов. Отсъства проф. 

д-р Тодор Калоянов. 

На заседанието присъства  и проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова – Председател на 

Комисията за количествени изисквания. 

Председателят на Съвета по хабилитация на УНСС проф. д-р Румен Брусарски откри 

заседанието и приветства членовете на новия Съвет. Той обяви, че при необходим кворум 

5 от общо 7 членове на Съвета по хабилитация на заседанието присъстват 6 членове на 

Съвета и то е редовно (легитимно). Предложеният дневен ред на заседанието беше приет 

единодушно. 

По точка 1: На основание чл. 13, ал. 2 от Правилника на Съвета по хабилитация 

Председателят предложи за Зам.-председател да бъде избран проф. д-р Любомир Стефанов. 

Не бяха направени други предложения. 

След проведено гласуване, резултатите са: 6 „за“, 0 „против“. 

За Заместник-председател на Съвета по хабилитация е избран проф. д-р Любомир 

Стефанов. 

По точка 2:  

Проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова представи становищата на Комисията по 

количествените изисквания – 6 положителни и 3 отрицателни становища. 
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Пред членовете на Съвета по хабилитация проф. Александрова докладва мотивите на 

Комисията по отрицателните становища, както следва: 

 Относно доц. д-р Евгени Евгениев: Няма идентичен запис в SCOPUS. Само един е 

индексиран, останалите седем – не са. Има доста подробни мотиви. Кандидатурата 

не съответства. 

 Относно доц. д-р Камен Петров: Има доста публикации. Нормативите са покрити. 

Налице е минимален праг – кандидатът трябва да е ръководител, бил е зам.-

ръководител в Шуменски университет, организатор на конференция – Технически 

университет, член на екип на проект на Община Своге. Постигнахме консенсус за 

поне едно ръководство на проект. Няма доказателства, че кандидатът изпълнява 

изискванията по този показател. 

 Относно доц. д-р Георги Забунов: Принос – 24-ти показател. В кандидатурата не са 

отчетени 2 доклада в международни конференции Този праг не може да бъде 

преминат. 25-ти показател – разминаване в точките – показателят е много ясен. 

Проф. Брусарски благодари за насоките, дадени от проф. Матилда Александрова, както и 

за изнесената от нея информация. 

По точка 3: 

Следващото заседание на Съвета по хабилитация ще се проведе на 19.05.2021 г. /сряда/ от 

10:00 ч. в зала 2028а за формиране на становища за потенциалните кандидати за 

хабилитация. 

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието на Съвета по 

хабилитация. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ХАБИЛИТАЦИЯ: 

 

ПРОФ. Д-Р РУМЕН БРУСАРСКИ 

 


