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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 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

от Заключителното заседание на Научно жури, 

 

назначено със Заповед № ОЖ-5.1-30/14.04.2022 г. на Ректора на ТУ – София, 

за провеждане на процедура за заемане на академична длъжност „доцент” 

по професионално направление 5.1 Машинно инженерство, 

специалност „Технология на машиностроенето”, 

за конкурс обявен от ТУ – София в ДВ бр. 24 от 25.03.2022 г. 

 

Днес, 18.07.2022 г., на основание Заповед № ОЖ-5.1-30/14.04.2022 г. на Ректора 

на ТУ - София, научно жури (НЖ) в състав: 

Председател:  проф. дн инж. Георги Димитров Тодоров; 

Научен секретар:  доц. д-р инж. Константин Христов Камберов- рецензент; 

и Членове: проф. д-р инж. Лъчезар Живков Стоев- рецензент; 

проф. д.т.н. инж. Димитър Андонов Дичев; 

доц. д-р инж. Димитър Стефанов Димитров; 

доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов; 

доц. д-р инж. Павел Владимиров Витлиемов. 

 

Председателят на НЖ проф. дн инж. Георги Тодоров откри заседанието, като 

посочи, че е изпълнено изискването относно присъствието на членовете на НЖ и то 

може да бъде проведено. След като уточни, че рецензиите и становищата на български 

и на популярен чужд език са били достъпни на сайта на ТУ-София. 

 

За заключителното заседание се предлага 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. Решение  на научното жури относно наличието или липсата на плагиатство в 

представените за оценяване публикации. 
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3. Обобщено представяне от председателя на НЖ на рецензиите и становищата. 

Допълнително имат думата членовете на НЖ за допълнения или бележки. 

4. Дискусия по научните трудове на кандидата. 

5. Вземане на решение по конкурса от НЖ. 

Предложеният дневен ред бе гласуван единодушно от всички членове на НЖ. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: 

Председателят проф. дн инж. Георги Тодоров информира членовете на научното 

жури за постъпилите материали по конкурса от кандидата в законоустановения срок и 

представи единствения кандидат: 

гл. ас. д-р инж. Цветан Петров Калдъшев 

 

В изпълнение разпоредбите на чл.21, ал. 3 ЗРАСРБ председателят на НЖ даде 

думата на кандидата за кратко представяне по избрана от него тема, съответстваща на 

обявения конкурс, както следва: 

 

Кандидат: гл. ас. д-р Цветан Калдъшев 

Тема на представянето: „Методи за генериране на постпроцесори за CNC 

управляващи програми с CAM системи“ . 

След представянето от кандидата, проф. Тодоров даде думата на  

на членовете на НЖ за въпроси: 

Въпрос: доц. Славов – възможно ли е да се използват и други системи освен 

CREO  

Отговор: Да може да се приложи метода, но за сега е само за тази система 

 

Въпрос: : доц. Димитров – възможно ли е да се въвеждат грешни данни? 

Отговор: Няма проверка и ще доведе до грешни движения. 

 

Въпрос: проф. Дичев – как се отработват систематичните грешки? 

Отговор: Някои систематични грешки могат да се компенсират, но не е 

адаптивна система. 

 

Въпрос: проф. Стоев – вижда се добро ниво на познаване на материята, 

особено при 5 осна обработка. 

Взеха участие още доц. Камберов и проф. Тодоров. 

 

ВТОРА ТОЧКА: 
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 Председателят на научното жури откри дискусия относно наличието или липсата 

на плагиатство в представените за оценяване публикации. 

 

След проведената дискусия научното жури реши: 

В представените публикации не е установено плагиатство. 

 

ТРЕТА ТОЧКА: 

Председателят на научното жури  представи обобщено бележките и препоръките 

на рецензентите и авторите на становища.  

Няма отправени съществени бележки или  посочени несъгласия от страна на 

журито към трудовете и дейността на кандидата . Отправени са препоръки към 

бъдещата работа кандидата, най-вече към по-добра видимост чрез публикуване в 

цитируеми издания, както и за по-голяма приложност и комерсиализация на 

достиженията.  

След това представяне проф. Тодоров даде думата на рецензентите и авторите 

на становища за допълнения или бележки и  по повод на презентацията: 

Рецензент (1) проф. д-р инж. Лъчезар Жвков Стоев потвърди своето положително 

заключение. 

Рецензент (2) доц. д-р инж. Константин Камберов потвърди своето положително 

заключение. 

Авторите на становища  също потвърдиха положителните си заключения. 

След приключване на представянето на рецензиите и становищата, председателят 

предложи да се прекрати дискусията.  

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 

Председателят на НЖ даде думата на членовете на журито за изказвания, мнения 

и оценки по конкурса и мотивите за тях. В дискусията взеха участие: 

 
1. Проф. дн инж. Георги Димитров Тодоров; 

2. Проф. д-р инж. Лъчезар Живков Стоев; 

3. Доц. д-р инж. Константин Христов Камберов;  

4. Проф. д.т.н. инж. Димитър Андонов Дичев; 

5. Доц. д-р инж. Димитър Стефанов Димитров; 

6. Доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов; 

7. Доц. д-р инж. Павел Владимиров Витлиемов. 
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ПЕТА ТОЧКА: 

Председателят отбеляза, че по време на дискусията всички членове на НЖ 

потвърждават своите оценки в рецензиите и становищата си и подкрепят кандидата 

за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление: 5.1 

Машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето”. 
 

В дискусията взеха участие: Проф. дн инж. Георги Димитров Тодоров, Проф. д-р инж. 

Лъчезар Живков Стоев, Доц. д-р инж. Константин Христов Камберов, Проф. д.т.н. инж. 

Димитър Андонов Дичев, Доц. д-р инж. Димитър Стефанов Димитров, Доц. д-р инж. 

Стоян Димитров Славов, Доц. д-р инж. Павел Владимиров Витлиемов. 

 

Председателят предложи да се прекрати обсъждането и да се премине към явно 

поименно гласуване, при което бяха получени следните резултати: 

 

Член на НЖ Подкрепя Не подкрепя Въздържал се 

проф. дн инж. Георги Димитров Тодоров х   

проф. д-р инж. Лъчезар Живков Стоев х   

доц. д-р инж. Константин Христов Камберов х   

проф. д.т.н. инж. Димитър Андонов Дичев х   

доц. д-р инж. Димитър Стефанов Димитров х   

доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов х   

доц. д-р инж. Павел Владимиров Витлиемов х   

 

След обобщение на проведеното явно гласуване, при резултат: 

ДА – 7  , НЕ – 0  , Въздържали се - 0 

Научното жури реши: 

 Дава положителна оценка на научните трудове на кандидата гл. ас. д-р 

инж. Цветан Петров Калдъшев, като предлага на научния съвет на Факултета 

по индустриални технологии, същият да бъде избран за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 5.1 

Машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето”. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието. 
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Членове на НЖ: 

№ АД, НС и имена позиция подпис 

1 проф. дн инж. Георги Димитров Тодоров Председател   

2 
доц. д-р инж. Константин Христов 
Камберов  

Научен 
секретар, 
рецензент 

 

3 проф. д-р инж. Лъчезар Живков Стоев Рецензент  

4 проф. д.т.н. инж. Димитър Андонов Дичев Член на НЖ  

5 доц. д-р инж. Димитър Стефанов Димитров Член на НЖ  

6 доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов Член на НЖ  

7 
доц. д-р инж. Павел Владимиров 
Витлиемов 

Член на НЖ  

 


