
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

№ СФ-05/10.02.2020 г. 
 

от заседанието на разширен факултетен съвет (ФС) на Стопанския факултет (СФ), 
състояло се на 10.02.2020 г. от 15:00 ч. в зала 3503. 

 
Днес, 10.10.2020 г. от 15:00 ч., се проведе заседание на разширен ФС на СФ, което 

бе открито и ръководено от проф. д-р инж. О. Андреев - председател на разширения ФС 
на СФ. 

На основание Заповед N ОЖ-5.13-06/ 30.01.2020 г. Факултетният научен съвет (ФНС) 
на СФ се разширява със следните специалисти: 

1. проф. д.т.н. инж. Иван Младенов Кралов – ТУ 

2. проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски – ТУ  

3. проф. д-р инж. Димитър Дамянов Дамяновски – ТУ – пенсионер  

4. проф. д-р Йордан Стоянов Димитров – ТУ  

5. проф. д-р инж. Стефан Ангелов Стефанов – ТУ  

 
Присъстват: 

1. проф. д.ик.н. Младен Стефанов Велев 16. доц. д-р Борислав Иванов Николов 
2. проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов 17. доц. д-р Мина Стефанова Даскалова 
3. проф. д-р инж. Огнян Димитров Андреев 18. доц. д-р Ралица Валериева Димитрова 
4. проф. д-р Даниела Василева Сотирова 19. доц. д-р Михаил Стоянов Драганов 
5. проф. д-р инж. Светослав Димков Велев 20. доц. д-р Орлин Павлов Маринов 
6. проф. д.п.н. Минчо Христов Куминев 21. доц. д-р Светлана Валеринова Борисова 
7. доц. д-р инж. Татяна Кирилова Лефтерова 22. доц. д-р Ирина Руменова Георгиева 
8. доц. д-р инж. Йорданка Стаменкова Ангелова 23. доц. д-р Тереза Тодорова Тодорова-Соколова 
9. доц. д-р инж. Олга Димитрова Гераскова 24. доц. д-р Йоана Петрова Павлова 
10. доц. д-р инж. Румяна Йосифова Илиевa 25. проф. д.т.н. инж. Иван Младенов Кралов 
11. доц. д-р Хари Станков Николов 26. проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски 
12. доц. д-р Ина Иванова Николова-Ян 27. проф. д-р инж. Димитър Дамянов Дамяновски 

13.  28. проф. д-р Йордан Стоянов Димитро  
14.  29. проф. д-р инж. Стефан Ангелов Стефанов  
15. доц. д-р Гергана Христова Христова   

 Отсъстват от хабилитираните преподаватели:  
1. доц. д-р Лидия Петрова Гълъбова 
2. доц. д-р Невянка Славчева Кънева 

 
Присъстват от нехабилитираните преподаватели: 

1. гл. ас. д-р Балин Борисов Балинов; 2. гл. ас. д-р инж. Димчо Стефанов Димов. 

Отсъстват от нехабилитираните преподаватели: Няма отсъстващи. 
 
Присъстват от студентите:  Няма присъстващи. 



 
 

Отсъстват от студентите: 
1. Иван Динков Иванов 
2. Невзат Недредов Юмеров 
3. Мария Свиленова Неделчева 
4. Юлия Руменова Бохачек 

  

Списъчен състав на ФС 30 

Редуциран състав 30 

Кворум 20 

Присъстват 24 

 
ФС има необходимия кворум за вземане на решения. 
 

Списъчен състав на разширения ФНС 29 

Редуциран състав 29 

Кворум 19 

Присъстват 27 

 
ФНС има необходимия кворум за вземане на решения. 

 
Проф. д-р инж. О. Андреев представи дневния ред: 
1. Кадрови въпроси. 
2. Докторантски въпроси. 
3. Учебни въпроси. 
4. Разни. 
Проф. д.ик.н. К. Ангелов – научен секретар на ФС направи предложение с оглед 

на разширения ФНС т. Кадрови въпроси да бъде разделена на Кадрови въпроси за 
обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ и други кадрови 
въпроси. Не е редно тези въпроси да бъдат в една точка при положение, че за тях ще 
гласуват различни хора. 

С явно гласуване разширеният ФС на СФ единодушно одобри предложения 
дневен ред: 

1. Кадрови въпроси за обявяване на конкурс за академичната длъжност „Професор“. 
2. Други кадрови въпроси. 
3. Докторантски въпроси. 
4. Учебни въпроси. 
5. Разни. 
 
ПО ТОЧКА 1:  

  
ПО ТОЧКА 2:  
2.1. Назначаване на академична длъжност „главен асистент“ по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна 
специалност „Икономика и управление“ към кат. „Икономика, индустриален 
инженеринг и мениджмънт“ 
 Проф. д-р инж. О. Андреев: По разглеждания въпрос докладва доц. д-р инж. Й. 
Ангелова, ръководител катедра ИИИМ. 

Доц. д-р инж. Й. Ангелова внесе за утвърждаване доклад относно заемането на 
академичната длъжност „главен асистент“ към катедра ИИИМ по професионално 
направление 3.7. Администрация и управление научната специалност „Икономика и 



 
 

управление“. Избраният кандидат за заемане на академичната длъжност „главен 
асистент“ е д-р Калина Николаева Ангелова.  

Проф. д-р инж. О. Андреев даде думата за изказвания. 
Проф. д.ик.н. К. Ангелов: – Знаете, че това място се преобявява. Нарочно държах 

да не участвам в това жури, защото знаете, че при последното жури този факултетен 
съвет не подкрепи неговото решение. Аз тогава гласувах с особено мнение по решението 
на тогавашното научно жури, така че е радвам, че друго научно жури е потвърдило това, 
което навремето казах септември месец, че имаме един подготвен кандидат, който не 
трябва да изпускаме. Благодаря. 

Проф. д-р инж. О. Андреев: – По подобен начин трябва да подкрепяме нашите 
кадри, които израстват в нашите катедри, тяхното кариерно израстване, защото в 
противен случай се получава демотивация на тези хора, които преди това с труд сме ги 
намерили. Така че и аз подкрепям. 

Проф. д-р инж. О. Андреев предложи на ФС на СФ в частта хабилитирани 
преподаватели и доктори на науката да пристъпи към тайно гласуване за утвърждаване 
на назначаването на д-р Калина Николаева Ангелова на академичната длъжност „главен 
асистент“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна 
специалност „Икономика и управление“. 

С тайно  гласуване при списъчен състав на ФС в състав хабилитирани и 
доктори на науката - 24 човека, присъстват 22, необходимият кворум е 16, се 
получиха следните резултати: 

За назначаване на д-р Калина Николаева Ангелова на академична длъжност 
„главен асистент“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление, 
научна специалност „Икономика и управление“: 

17 - ДА, 1 - НЕ, 4 - Бели. 
 
РЕШЕНИЕ 
С тези резултати, получени след тайно гласуване, ФС на СФ утвърди 

назначаването на д-р Калина Николаева Ангелова на академична длъжност „главен 
асистент“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление, 
научна специалност „Икономика и управление“. 

 
 

ПО ТОЧКА 3: 
… 

ПО ТОЧКА 4: 
… 
 ПО ТОЧКА РАЗНИ:  
… 
 
 С това дневният ред на разширения ФС на СФ беше изчерпан и проф. д-р инж. О. 
Андреев закри заседанието. 
 

 
Протоколчик:  

                     
                      Председател на ФС:  

         (гл. ас. д-р инж. Д. Димов)                                             (проф. д-р инж. О. Андреев) 
  

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 

 


