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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
-СОФИЯ
* ИНЖЕНЕРНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТСЛИВЕН
Код на процедурата: ИПФ 45-НС1-051/09.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Научно жури

Днес, 09.07.2018

г., се проведе открито заключително

заседание

на

Научното жури (НЖ), определено, съгласно заповед на Ректора № ОЖ - 107 от
10.04.2018 г. във връзка със защита на дисертационен труд на тема „Енергийноефективни електрозадвижвания"

за присъждане на образователна

и научна

степен „доктор" на маг. инж. Кремена Йорданова Димитрова по област на висше
образование

5.

5.2.Електротехника,

Технически

науки,

електроника

и

професионално

автоматика,

направление

научна

специалност

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление".
Присъстват:

проф.

д.т.н.

д.ик.н.

инж.

Николай

Иванов

Петров

-

Председател на НЖ, доц. д-р инж. Благой Чанев Мечков - Научен секретар, проф.
д-р инж. Овид Азаря Фархи (рецензент), проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов
(рецензент). Отсъства доц. д-р инж. Пенчо Венков Георгиев (поради здравословни
причини), с който беше установена конферентна връзка.
Заседанието в 14.00 часа беше открито от Председателя на НЖ проф. д.т.н.
д.ик.н. инж. Николай Иванов Петров, който предложи следния дневен ред:
1. Запознаване на присъстващите с творческата биография на докторанта.
2. Представяне на дисертационния труд от докторанта.
3. Прочитане на рецензиите и становищата от членовете на НЖ.
4. Отговори на докторанта на бележки и въпроси, поставени в рецензиите и
становищата на членовете на НЖ.
5. Изказвания и въпроси на присъстващи на защитата участници в откритото
заседание и отговори на докторанта.
6. Публично обявяване на оценките (положителни или отрицателни) за
присъждане на научната степен "доктор" на докторанта (от всеки член на НЖ).
7. Обявяване на крайния резултат от проведената защита.
Членовете на НЖ гласуваха и единодушно приеха предложения дневен ред.
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По първа точка на дневния ред, Председателят на НЖ проф. д.т.н.

д.ик.н.

инж. Николай Иванов Петров, запозна присъстващите с основните биографични
данни за докторанта маг. инж. Кремена Йорданова Димитрова.
По втора точка на дневния ред, докторантът запозна аудиторията с основните
резултати и приносите в дисертационния труд.
По трета точка на дневния ред, Председателят даде думата на рецензентите и
членовете на журито да прочетат рецензиите и становищата си.
В рецензиите и становищата, представени в тази точка от дневния ред,
членовете на НЖ са изразили следните оценки относно присъждането на научната
степен "доктор" на маг. инж. Кремена Йорданова Димитрова
Оценка

Член на Научното жури
проф. д.т.н. д.ик.н. инж. Николай Иванов Петров

положителна

проф. д-р инж. Овид Азаря Фархи

положителна

проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов

положителна

доц. д-р инж. Благой Чанев Мечков

положителна

доц. д-р инж. Пенчо Венков Георгиев

положителна

По четвърта точка на дневния ред, докторантът отговори на всички въпроси и
препоръки, изказани от членовете на НЖ в техните рецензии и становища.
По

пета

точка

Положителни

мнения

за

представената

дисертация

и

цялостната работа на докторанта изказаха присъстващи в залата и всички членове
на НЖ.
Председателят на НЖ проф. д.т.н.
предложи

дискусията

да

бъде

д.ик.н. инж. Николай Иванов Петров

прекратена.

Предложението

беше

прието

единодушно от НЖ.
По точка шеста на дневния ред, председателят на НЖ предложи на всеки член
на НЖ, след проведената дискусия, публично да обяви своята окончателна оценка,
като напомни, че тя може да бъде или положителна или отрицателна.
Всеки член на НЖ потвърди своите писмени заключения за присъждане на
научната степен „доктор" на маг. инж. Кремена Йорданова Димитрова.
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В заключителната седма точка на дневния ред председателят на НЖ обяви
крайния резултат от проведената защита на дисертационния труд на тема
„Енергийно-ефективни

електрозадвижвания"

от

маг.

инж.

Кремена

Йорданова Димитрова, а именно : ПЕТ ПОЛОЖИТЕЛНИ оценки.

С това, защитата се счита за успешна, с което на маг. инж. Кремена
Йорданова Димитрова се присъжда научната степен "доктор" по област на
висше образование

5. Технически

науки,

професионално

направление

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление".

Беше направено
въпроса

за

предложение

увеличаване

на

от Научното

финансовите

жури

средства

да се
за

постави

обучение

докторант.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

09.07.2018 г.
гр. Сливен

Председател на НЖ:
(проф. д.т.н. д.ик.н. инж. Николай Иванов Петров)
Научен секретар на НЖ:

гТ. 1 . .

(доц. д-р инж. Благой Чанев Мечкбв)

на

