
 

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: 

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

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

2.3. Деканът внесе доклад в качеството си на Председателя на Научно жури, с 
предложение за тайно гласуване д-р инж. Благовест Николов Златев да заеме 
академичната длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в професионално направление 5.1 
Машинно инженерство, научна специалност „Автоматизация на инженерния труд и 
системи за автоматизирано проектиране“ в катедра „ТМММ“ при Факултет по 
индустриални технологии. 

Проф. К. Камберов потвърди, че д-р Благовест Златев също е отличник на 
випуска си и също от доста време работи в катедрата като води и часове. Изрази 
желанието си да подкрепи кандидата и призова и членовете на РФНС също да го 
направят, защото това ще подобри ситуацията както в катедрата, така и във 
факултета, тъй като се вливат млади кадри. 

 Проф. В. Камбуров сподели, че познава д-р Благовест Златев много добре още 
като студент, участващ в олимпиадата QFORM the International Students Olympiad in Hot 
Bulk Forging Technologies. Още тогава се е проявил като преподавател, като е помагал 
на следващите випуски. 

Проф. Г. Тодоров заяви, че още при постъпване в ТУ-София е бил 
изключително подготвен и е посочил нашия факултет на първо място в желанията си. 
Не е спирал да се развива и като отличник на випуска, деканът е щастлив, че го 
привличаме към състава на факултета като преподавател. Проф. Г. Тодоров заяви 
също така, че учителите винаги са били пример за младите хора и за новата генерация 
студенти нашето задължение нараства .  

 
РФНС на ФИТ с тайно гласуване (присъстват - 22, гласуват - 22, “да” - 22, “не” - 0, 
въздържали се - 0), взе следното 

Решение: 
 

Утвърждава избора на д-р инж. Благовест Николов Златев да заеме академичната 
длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в професионално направление 5.1 Машинно 
инженерство, научна специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за 
автоматизирано проектиране“ 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 1540 ч.  

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

Вярно с оригинала! 


