
 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

 
ФАКУЛТЕТ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
Препис-извлечение! 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 13 
 

от заседанието на ФС на ФИТ, проведено присъствено в зала 3201 на 
19.07.2022 г. от 14.00 часа  

 

 ФС ФНС 
РФНС (хабилитирани и 

доктори) по Заповед 
№ОЖ-5.1-60/16.06.22 г. 

списъчен състав 21 20 36 

редуциран състав 21 20 36 

присъстват 18 17 32 

кворум 14 14 26 

отсъстват 
проф. Ив. Кралов, доц. Р. Диков,доц. А. Димитрова, 
доц. Р. Рангелов 

 
Дневен ред: 

1. Учебни въпроси. 
2. Кадрови въпроси.  
3. Доклади на Ръководители на катедри. 
4. Разни. 
5. Приемане на протоколи от предишните заседания 

 
Проф. Г. Тодоров откри заседанието и обяви дневния ред. 

ФС на ФИТ с явно гласуване (присъстват - 18, гласуват - 18, “да” – 18, “не” - 0, 
въздържали се - 0) прие така предложения дневен ред. 

 
Проф. Г. Тодоров предлага състав на Комисия за тайните гласувания: 
 

Председател: доц. д-р Григор Стамболов 
Членове:     доц. д-р Стефан Гарабитов 

     гл. ас. Райна Димитрова 

ФС на ФИТ с явно (присъстват - 18, гласуват - 18, “да” – 18, “не” - 0, въздържали се - 0) 
прие състава на Комисията.  

 
по т. 1 от дневния ред: 

............................................................................................................................................... 
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по т. 2 от дневния ред: 

............................................................................................................................................... 
 

2.2. Деканът внесе доклад, в качеството си на Председателя на Научно жури, с 
предложение за тайно гласуване гл. ас. д-р инж. Цветан Петров Калдъшев да заеме 
академичната длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 5.1 Машинно 
инженерство, научна специалност „Технология на машиностроенето“ в катедра 
„ТМММ“ при Факултет по индустриални технологии. 

Деканът даде думата за дискусии. 

Проф. Л. Стоев заяви, че с удоволствие подкрепя кандидатурата на колегата 
Калдъшев, тъй като работи усилено в много интересна област и малко хора са 
стигнали нивото му на развитие. Подготвен е теоретично, но прави впечатление, че 
работи и с машини много добре. Презентацията му по процедурата е блестяща, а и 
участва в много договори и партньорства с фирми. 

  

Доц. К. Камберов изказа мнение, че гл. ас. Калдъшев се развива през всичките 
тези години пред очите му и продължава работата на проф. Хаджийски в изключтелно 
рядка област на науката. Затова призова ФНС на ФИТ да подкрепи кандидатурата му 
за заемане на академична длъжност „доцент“.  

ФНС на ФИТ с тайно гласуване (присъстват - 17, гласуват - 17, “да” - 17, “не” - 0, 
въздържали се - 0), взе следното 

Решение: 
 

Утвърждава избора на гл. ас. д-р инж. Цветан Петров Калдъшев да заеме 
академичната длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 5.1 Машинно 
инженерство, научна специалност „Технология на машиностроенето“ в катедра ТМММ 
при Факултет по индустриални технологии. 
 

 

 

      по т. 3 от дневния ред: 
............................................................................................................................................... 

      по т. 4 от дневния ред: 
............................................................................................................................................... 

по т. 5 от дневния ред: 
................................................................................................................................................ 

 
Поради изчерпване на дневния ред Деканът закри заседанието на ФС в 1500 ч.  

 
Протоколирал: (П)    Председател на ФС:  (П)  
               (инж. В. Попова)                          (проф. дн инж. Г. Тодоров) 

 
 
 

Вярно с оригинала! 
 
 


