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З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА ВВМУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"
-  3Q3

' jl£ . 2015 г. гр. Вгфна

ОТНОСНО: Определяр^ на :» ,1фовеждаде на ,заиш *ш т^^ открито 
заседаБЬв на нау^о За защитата на дисертационнен труд за 
придобиваде на образоМтелна и научна степен .доктор”.

На основание чл.55 (4) от Закона за отбраната и Въоръжените сили на 
Република Бълг^ия чл. 4 алинея 2 от Закона за развитието на академичния 
състав в Р. България, чл. 101 (4) от Правилника на ВВМУ ,Д1. Й. Вапцаров” за 
приемане и обучение в докторантура и за придобиване на научни степен, по 
предложение на председателя научното жури, съгласувано с д е ^ а  на фа10̂ лгет 
,Д1авига1щонен”,

З А П О В Я Д В А М :
1. Заключителното заседание'на назначеното с моя заповед № ПУПД-279 

от 02.12.2015 г. научно жури по конкурс за оценяване на дисертационен труд на 
тема „Управление на тежкометалното замърсяване на природни, агро и 
урбосистеми” за прадобиване на образователна и научна степен .доктор” по 
научна специалност ..Експлоатация на водния транспорт, морските и речните 
пристанища”, разр^отана от задочш докк^йнт към катедра “Експлоатация на 
флота и пристанищата” Швлива Наеюжа Атанасова, да се про]^де на 15 януари 
2016 г. от 10.00 часа в зала 3320 на училището.

2. Заключителното заседание на научното жури да се проведе при 
стриктно спазване на изискванията^ ща Закона та висшета образование Р. 
България, на Правилника за негошто прилагане и на Щзавилиика за условтата и 
реда та заемане на академични длъжвюсти във ВВМУ JH. Й. Вапцаров”.
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Контрода. по юпьлнението на заповедта възлагам на заместннк- 
аналника на училището по учебната и научната част.

НАЧАЛНИК НА ВВМУ ̂  Й. В 
КАПИТАН I РАНГ ПРОФ. Д.В.Н.

J

ЗАПОЗЕД Zk ЗАМЕСТВАНЕ
Мо ^Ж-̂ дЗ/4:/̂ .М г̂.
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