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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. - 23/10.05.2021 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 шевното производство”, 

за конкурс, обявен от ТУ – София в ДВ бр. 25 от 26.03.2021 г. 

 

Днес, 15.09.2021 г., на основание Заповед на Ректора № ОЖ- 5.1. - 23/10.05.2021 

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

Председател: проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков 

Научен секретар: проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус 

и членове: проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров  

                   проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев 

                   проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова 

                   доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева 

                   доц. д-р инж. Румен Анчев Русев 

се проведе заключително  заседание по процедура за заемане на академична длъж-

ност „доцент”. Във връзка  с епидемиологичната обстановка в страната членовете на 

научното журито участваха в конферентна връзка по интернет чрез  онлайн платформа 

„ZOOM“. 
Председателя проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков предложи след-

ния: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Представяне на единствения участник в конкурса.  

2. Решение  на научното жури, относно наличието или липсата на плагиатство в 
представените за оценяване публикации. 

3. Презентация на избрана от него тема, свързана с конкурса, със следващи въп-

роси и отговори. 

4. Представяне от членовете на НЖ на рецензиите и становищата. 

5. Дискусия по научните трудове на кандидата. 

6. Вземане на решение по конкурса от НЖ. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: 

Председателят на НЖ   проф. д.т.н. инж.  Станимир Михайлов Карапетков откри 

заседанието, като посочи, че е изпълнено изискването, относно присъствието на чле-

новете на НЖ и то може да бъде проведено. Уточни, че резюметата, рецензиите и ста-
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новищата на български и на популярен чужд език са били достъпни на сайта на ТУ-

София. 

Председателят  проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков информира членове-

те на научното жури за постъпилите материали по конкурса от кандидата  в законо-

установения срок и представи участника в конкурса  д-р Маргарет Василева Сивова. 

 

ВТОРА ТОЧКА: 

      Председателят на научното жури проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков  

откри дискусия, относно наличието или липсата на плагиатство в представените за 

оценяване публикации. 

Всички участници в научното жури декларираха, че след подробно проучване на 

материалите представени от кандидата не са открити данни за плагиатство и 

                                        научното жури реши: 

           В представените публикации няма плагиатство. 

 

ТРЕТА ТОЧКА: 

 

 

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

проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков даде думата на кандидата   

д-р Маргарет Василева Сивова за кратко представяне по избрана от него тема, съот-

ветстваща на обявения конкурс: 

Кандидат д-р Маргарет Василева Сивова :  

Тема на представянето „Проектиране на стилизирани женски носии и съвремен-

ни облекла във фолклорен стил". 

Въпроси: 

Отговори: 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 

     Председателят на научното жури проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков 

предостави думата на избраните рецензенти за представяне на изготвените рецензии: 

Рецензент проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров представи своята рецен-

зия по научните трудове на кандидата и прочете своето положително заключение. 

Рецензент проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова представи своята ре-

цензия по научните трудове на кандидата и прочете своето положително заключение. 

 

След приключване на представяне на рецензиите, председателят на НЖ проф. 

д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков думата за представяне на становищата: 

          

        Проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус представи своето становище по 

конкурсните материали и прочете своето положително заключение. 

Проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев представи своето становище по кон-

курсните материали и прочете своето положително заключение. 

Доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева представи своето становище по 

конкурсните материали и прочете своето положително заключение. 
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Доц. д-р инж. Румен Анчев Русев представи своето становище по конкурсните 

материали и прочете своето положително заключение. 

Проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков представи своето станови-

ще по конкурсните материали и прочете своето положително заключение.. 

 

ПЕТА ТОЧКА: 

Председателят на НЖ даде думата на членовете на журито за изказвания, мне-

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

         1. Оценка от членът на НЖ: проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков                    

За кандидат : д-р Маргарет Василева Сивова  

Положителна 

         2. Оценка от членът на НЖ: проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус 

За кандидат : д-р Маргарет Василева Сивова 

Положителна 

         3. Оценка от членът на НЖ: проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров 

За кандидат : д-р Маргарет Василева Сивова 

Положителна 

        4. Оценка от членът на НЖ: проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев 

За кандидат : д-р Маргарет Василева Сивова 

Положителна 

        5. Оценка от членът на НЖ: проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова 

За кандидат : д-р Маргарет Василева Сивова  

Положителна 

        6.Оценка от членът на НЖ: доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева 

За кандидат : д-р Маргарет Василева Сивова 

Положителна 

        7.Оценка от членът на НЖ: доц. д-р инж. Румен Анчев Русев 

За кандидат : д-р Маргарет Василева Сивова 

Положителна 

                                                                 ШЕСТА ТОЧКА: 

Председателят на НЖ проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков                    

отбеляза, че по време на дискусията всички членове на НЖ потвърждават своите 

оценки, отразени  в рецензиите и становищата и дават своята препоръка за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в професионално направление: 5.1. Машинно инже-

нерство, специалност „Технология на шевното производство” .  

Председателят на НЖ проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков предложи 

да се мине към явно поименно гласуване, при което бяха получени следните резулта-

ти: 

Член на НЖ Подкрепя       Не  

подкрепя 

Въздържал 

се 

проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков 

 

ДА - - 
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 проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус 

 

ДА - - 

проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров  

                    

 

ДА - - 

проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев 

 

ДА - - 

проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова 

 

ДА - - 

доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева 

 

ДА - - 

доц. д-р инж. Румен Анчев Русев ДА - - 

 

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 д-р Маргарет 

Василева Сивова, като предлага на Съвета на Колеж – Сливен, същият да бъ-

де избран за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално 

направление  5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на шевно-

то производство”, . 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието. 

Членове на НЖ: 

№ АД, НС и имена позиция подпис 

1 

проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов  

Карапетков 

 

Председател   

2 
проф. д-р инж. Андреас Ставру  

Хараламбус 
Научен секретар  

3 проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров Член на НЖ  

4 проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев Член на НЖ  

5 
проф. д-р инж. Снежина Ангелова 

Андонова 
Член на НЖ  

6 
доц. д-р инж. Златинка Иванова  

Казлачева 
Член на НЖ  

7 доц. д-р инж. Румен Анчев Русев Член на НЖ  

 


