
 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

 
ФАКУЛТЕТ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Препис-извлечение 

 
ПРОТОКОЛ № 14 

от заседанието на РФНС на ФИТ, проведено присъствено в зала 3201 на 
26.07.2022 г. от 15.00 часа  

 

 ФС ФНС 
РФНС (хабилитирани и 

доктори) по Заповед 
№ОЖ-5.1-59/16.06.22 г. 

списъчен състав 21 20 23 

редуциран състав 21 20 23 

присъстват 19 19 22 

кворум 14 14 16 

отсъстват доц. Р. Диков, ст. преп. В. Йорданов 

 
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 - 19, гласуват - 19, “да” – 19, “не” - 0, 
въздържали се - 0) прие така предложения дневен ред. 

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

Председател: доц. д-р  Костадин Стоичков 
Членове:     гл. ас. Борислав Романов 

     гл. ас. д-р Валентин Мишев 

ФС на ФИТ с явно гласуване (присъстват - 19, гласуват - 19, “да” – 19, “не” - 0, 
въздържали се - 0) прие състава на Комисията.  

 
по т. 1 от дневния ред: 

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

2.1. Деканът представи доклад от Председателя на Научно жури – проф. Ж. 
Калейчева, и внесе за тайно гласуване избор на гл. ас. д-р инж. Райна Боянова 
Димитрова да заеме академичната длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 
5.1 Машинно инженерство, научна специалност „Материалознание и технология на 
машиностроителните материали“ в катедра „Материалознание и технология на 
материалите“ при Факултет по индустриални технологии. 
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Проф. Ж. Калйчева потвърди, като Председател на Научното жури 
положителната си оценка и изрази надежда, че и членовете на РФНС на ФИТ ще 
потвърдят решението на НЖ по процедурата за заемане на АД «ДОЦЕНТ» на гл. ас. д-
р инж. Райна Димитрова. 

Доц. Тонгов смята, че кандидатът изпълнява всички критерии да заеме 
дадената длъжност на доцент и ѝ пожелава след няколко години да я замени с 
„професор“. Доц. Тонгов заяви, че ще гласува в подкрепа на кандидатурата на гл. ас. д-
р инж. Райна Димитрова и призовава и останалите членове на РФНС да я подкрепят. 

Проф. В. Камбуров като Ръководител на катедра МТМ пожела на гл. ас. Р. 
Димитрова да продължи да работи в тази посока, за да облече усилията си и с 
професорска титла. 

 Проф. М. Кандрва поясни, че заедно с кандидата са работилили заедно по 
проекти и е очарована от организираността и предаността, с която работи. 

Доц. Р. Рангелов сподели, че познава колегата откакто е започнала работа в 
катедрата и е бил много приятно изненадан колко съвестно и всеотдайно подготвя 
часовете си. Пожелава ѝ да се развива все така в положителна насока. 

Доц. К. Камберов също се изказа положително за избора на гл. ас. Р. 
Димитрова да заеме АД „доцент“. 

Проф. Г. Тодоров пожела на гл. ас. Р. Димитрова с още по-голям ентусиазъм и 
енергия да работи в новото си ампоа. Наблюденията му за работата ѝ по програма 
ЕРАЗЪМ са положителни и доброто ѝ владеене на английски език ще помогне на 
факултета при преподаването в новата специалност ИСИИ. 

 

РФНС на ФИТ, определено със Заповед №ОЖ-5.1-59/16.06.22 г., с тайно 
гласуване (присъстват - 22, гласуват - 22, “да” - 22, “не” - 0, въздържали се - 0), взе 
следното 

Решение: 
 

Утвърждава избора на гл. ас. д-р инж. Райна Боянова Димитрова да заеме 
академичната длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 5.1 Машинно 
инженерство, научна специалност „Материалознание и технология на машиностро-
ителните материали“ в катедра ТММ 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 1540 ч.  

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

Вярно с оригинала! 


