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Инженерно Педагогически Факултет -  Сливен
Сливен 8800, бул.“Бургаско шосе“  59 тел. 044/66-77-09; 044/66-75-52

Код на процедурата: ИПФ45-НС1-077

П Р О Т О К О Л  №2
от открито, заключително заседание на научно жури

назначено със Заповед на Ректора на ТУ -  София № ОЖ -^.5-06/23.02.2022 г. 
за провеждане на процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на 
образователна и научна степен „доктор“ от маг. инж. Цветелина Веселинова 
Михайлова по професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 
/докторска програма/ “Математическо моделиране и приложение на математиката”.

Днес, 26.05.2022 г., в зала 1207 на ИПФ -  Сливен, към ТУ -  София, на 
основание Заповед №ОЖ-4.5-06/23.02.2022 г. на Ректора на ТУ -  София, научно 
жури в състав:

Председател: доц. д-р Алексей Йорданов Николов;
Научен секретар: проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова;
и членове: проф. д-р Галина Стоянова Панайотова;

доц. д.м.н. Огнян Йорданов Каменов; 
доц. д-р Евгения Петкова Николова.

Заседанието се проведе присъстевено и през Интернет-платформата GOGLE 
MEET (https://meet.google.com/icp-ctqa-kpz).

Научното жури е в пълен състав и може да взема решения.

Заседанието беше открито от председателя на научното жури доц. д-р Алексей 
Николов, който предложи следния

  ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване на присъстващите с творческата биография на докторанта;
2. Решение на членовете на НЖ за наличие или липса на плагиатство в

представените материали (дисертационен труд и публикации)
3. Представяне на дисертационния труд от докторанта;
4. Представяне на рецензиите и становищата от членовете на НЖ;
5. Отговори на докторанта на бележки и въпроси, поставени в рецензиите и

становищата на членовете на НЖ;
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6. Изказвания и въпроси на присъстващи на публичната защита участници в 
откритото заседание и отговори на докторанта;

7. Публично обявяване на оценките (положителни или отрицателни) за 
присъждане на научната степен „доктор“ на докторанта (от всеки член на НЖ)

8. Обявяване на крайния резултат от проведената защита.

Предложения дневен ред бе подложен на явно гласуване с резултат:

„ДА“ -  5, „НЕ“ - 0, „Въздържали се“ - 0

Членовете на Научното жури явно и единодушно приеха предложения дневен
ред.

ПЪРВА ТОЧКА:

Председателят на НЖ доц. д-р Алексей Николов откри заседанието, като 
посочи, че е изпълнено изискаването, относно присъствието на членовете на НЖ и 
то може да бъде проведено. Уточни, че автореферата на дисертационният труд, 
рецензиите и становищата са били достъпни на сайта на ТУ — София в изисканият 
срок.

Председателят на НЖ запозна аудиторията с основни биографични данни за 
докторанта Цветелина Михайлова

ВТОРА ТОЧКА:

Членовете на НЖ декларираха единодушно, че не са открили плагиатство в 
представените по процедурата материали (дисертационен труд и публикации). 
Председателят на НЖ отбеляза, че няма постъпили сигнали за наличие на 
плагиатство в дисертационния труд и приложените публикации.

__________________  ТРЕТА ТОЧКА:___

В изпълнение на чл. 28, ал,. 2, т. 2 от ПУРПНС, председателя на НЖ даде 
думата н докторанта да запознае аудиторията с основните резултати и приноси в 
дисертационния труд.

__________________________ ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:

Председателят на НЖ предостави думата на избраните рецензенти за 
представяне на изготвените рецензии:

Рецензент (1) проф. д-р Галина Стоянова Панайотова представи своята 
рецензия по дисертационният труд и прочете своето положително  заключение.

Рецензент (2) доц. д.м.н. Огнян Йорданов Каменов представи своята рецензия 
по дисертационният труд и прочете своето положително  заключение.
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След приключване на представянето на рецензиите, председателят
предостави думата на членовете на журито изготвили становища по
дисертационният труд:

Доц. д-р Алексей Йорданов Николов представи своето становище по
дисертационният труд и прочете своето положително  заключение.

Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова представи своето становище по 
дисертационният труд и прочете своето положително  заключение.

Проф. д-р Евгения Петрова Николова представи своето становище по
дисертационният труд и прочете своето положително  заключение.

_____________________________ ПЕТА ТОЧКА:_________________________

Докторантът отговори на въпросите и мненията, изказани от членовете на НЖ в 
техните рецензии и становища.

ШЕСТА ТОЧКА:

Председателя на НЖ дади думата за въпроси и мнения.

Нямаше други въпроси и мнения.

СЕДМА ТОЧКА:

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.

Членовете на НЖ потвърдиха своите положителни оценки, дадени в 
представените по-рано рецензии и становища.

Председателят на НЖ предложи да се премине към явно поименно гласуване 
за присъждане на ОНС „ДОКТОР“ на маг. инж. Цветелина Веселинова Михайлова, 
при което бяха получени следните резултати:

Член на Научното жури Подкрепя Не
подкрепя

Въздържал
се

доц. д-р Алексей Йорданов Николов ДА -
-

проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова ДА - -

проф. д-р Галина Стоянова Панайотова ДА - -

доц. дтн Огнян Йорданов Каменов ДА - -

доц. д-р Евгения Петрова Николова ДА - -
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ОСМА ТОЧКА:

Председателят на НЖ обяви крайния резултат от проведената защита на 
дисертационния труд на тема „Импулсни реактивно-дифузионни невронни 
мрежи на Коен - Грозберг с крайни закъснения: устойчивост на множества“ от 
маг. инж. Цветелина Веселинова Михайлова, а именно:

ПЕТ ПОЛОЖИТЕЛНИ оценки.
С това, защитата се счита за успешна, с което на маг. инж. Цветелина 

Веселинова Михайлова се присъжда научната степен „доктор“ по професионално 
направление 4.5. Математика, научна специалност /докторска програма/ 
“Математическо моделиране и приложение на математиката”.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя на Научното жури доц. д-р 
Алексей Йорданов Николов закри открито, заключително заседание на Научно жури 
по процедура ИПФ45-НС1-077.

Председател на НЖ Член на НЖ

/ доц. д-р Алексей Николов/ /проф. д-р Галуна Панайотова/

Научен секретар на НЖ:

/ проф. д-р Евдо|:ия Сотирова/ /доц. д-р Огнян Каменов/

Член на НЖ

/доц. д-р Е в ^н и ^и ко л о в а /

26.05.2022 г. 

гр. Сливен
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