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Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т  –   С О Ф И Я 

 
Препис-Извлечение! 

 
П Р О Т О К О Л 

от Заключителното заседание на Научно жури, 
 

назначено със Заповед № ОЖ-4.6-05/24.06.2020 г. на Ректора на ТУ – София, 

за провеждане на процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент” 

по професионално направление 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, 

специалност „Информатика”, 

за конкурс обявен от ТУ – София в ДВ бр 15 от 21.02.2020 г. 

 

Днес, 23.09.2020 г., на основание Заповед № ОЖ-4.6-05/24.06.2020 г. на Ректора на ТУ - 

София, научно жури в състав: 

 

Председател: доц. д-р Десислава Антонова Иванова; 

Научен секретар: проф. д-р Пламенка Иванова Боровска 

и Членове: 

 

1. проф. д-р Даниела Иванова Борисова; 

2. доц. д-р Анна Георгиева Розева; 

3. доц. д-р Милен Йорданов Петров. 

 

проведе заключително заседание при следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Представяне на участниците в конкурса и презентация на избрана от тях тема, 

свързана с конкурса, със следващи въпроси и отговори. 

2. Оценка от членовете на НЖ за всеки кандидат поотделно. 

3. Вземане на решение от НЖ 

ПЪРВА ТОЧКА: 

Председателят доц. д-р Десислава Иванова информира членовете на научното жури за 

постъпилите материали по конкурса от единствения кандидат в законоустановения срок и 

представи участника в конкурса: 

 

д-р Златко Василев Захариев 
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………………………………………………………………. 

ТРЕТА ТОЧКА: 

Председателят даде думата на членовете на НЖ за даване на крайна оценка на кандидата и 

оформяне на заключително решение по конкурса. 1 

При проведената дискусия, на базата на представените материали и проведената презентация 

пред НЖ, се оформи следното предложение за решение по конкурса с единствен кандидат – д-р 

Златко Василев Захариев 

 

След явно гласуване на членовете на научното жури се получиха следните резултати за 

кандидатката: 

 

Кандидат ДА НЕ Въздържал се 
д-р Златко Василев Захариев 5 0 0 

 

 
НАУЧНОТО ЖУРИ РЕШИ: 

На базата на показаните резултати предлага на Научния съвет на Факултета по 

приложна математика и информатика при ТУ-София да избере д-р Златко Василев 

Захариев за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в професионално 

направление 4.6 «Информатика и компютърни науки», специалност 

„Информатика”. 
 
Членове на НЖ: 
 
№ АД, НС и имена позиция 

1 доц. д-р Десислава Антонова Иванова Председател  

2 проф. д-р Пламенка Иванова Боровска Научен секретар 

3 проф. д-р Даниела Иванова Борисова Член на НЖ 

4 доц. д-р Анна Георгиева Розева Член на НЖ 

5 доц. д-р Милен Йорданов Петров Член на НЖ 

 

                                                
1 Ако кандидатът е един, това се посочва изрично. При повече е от един кандидат за всеки 
кандидат трябва да се опише решението на НЖ, както и да се дадат обективни мотиви за 
подреждането 


