
ПРОТОКОЛ №2 

от второ заседание на научно жури 

 Днес, 04.02.2019г., бе проведено второто заключително заседание на научното 

жури, назначено със Заповед № 671/21.12.2018г. от Ректора на УАСГ със задача 

провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“, в 

професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност Физика за 

нуждите на кат. Физика, ХТФ, обявен в ДВ, бр.83 от 09.10.2018 г. и на интернет 

страницата на УАСГ. 

 На заключителното заседание на журито присъстват всички негови членове. 

Допуснат до участие в конкурса е следният кандидат:  д-р Тинчев. 

 І. Приложени материали по избора: 

   1. Един брой комплект документи за участие в конкурса на кандидата и 6 бр. компакт-

дискове с приложените материали. 

   2. Два броя рецензии на журито: проф. ДФН Страшилов, доц. д-р Пейков. 

   3. Три броя становища на журито: доц. д-р Апостолов, доц. д-р  Цуцуманова, доц. д-р 

Минковски. 

Становищата, рецензиите, статиите и цитатите към тях на кандидата са качени на сайта 

на УАСГ. 

   4. 5х2 броя декларации на членовете на журито за съгласие за участие и че не е 

свързано лице с кандидата по смисъл на $1, т.3 и т.5 от Допълнителните разпоредби на 

ЗРАСРБ. 

 ІІ. Обсъждане. 

   1. Доц. д-р Пейков отбеляза, че приложените материали на кандидата за конкурса 

като: докторска дисертация, брой статии – 5 бр. /от тях 4 в чуждестранни издания с 

импакт-фактор/, 1 пленарен доклад на международен симпозиум, 81 броя цитирания, 

ръководител на ученически отбор за олимпиада по физика и математика, печелил 

златни медали на международно участие и др. напълно отговарят на минималните 

изисквания за длъжността „главен асистент“. 

   2. Двете рецензии и трите становища са положителни. Като критична забележка е 

посочено недостатъчно пълното описание на заслугите на кандидата в приложените 

документи, което наложи изискването на допълнителна информация. 

 ІІІ. На проведеното събеседване с кандидата: 

   1. Д-р Тинчев изложи презентация на ръководения от него ученически отбор за 

олимпиада по математика и физика, която показа неговите умения да работи с 

ученици. 

   2. На въпроса да изложи темата по физика „Момент на сила спрямо точка и спрямо 

ос“ той отговори положително. 

 ІV. Гласуване. 

   След направените разисквания се пристъпи към явно гласуване на членовете на 

журито. 



   Резултати: 

   Брой гласове „ЗА“ – 5            Брой гласове „ПРОТИВ“ – 0. 

 V. Предложение на научното жури. 

   В резултат на рецензиите, становищата, проведеното събеседване, заключителните 

обсъждания и проведеното гласуване журито предлага на ФС на ХТФ при УАСГ д-р 

Тинчев да бъде избран за „Главен асистент“ към кат. Физика в научно направление 4.1. 

Физически науки, специалност Физика. 

Изготвеният протокол от заключителното заседание на научното жури бе 

одобрен от всички негови членове. 

Председател на научното жури: 

                                                            /доц. д-р Пейков/ 

Научен секретар: 

                                             /гл. ас. д-р Амова-Костова/ 

Членове на научното жури: 

Проф. ДФН Страшилов - 

Доц. д-р Апостолов - 

Доц. д-р Цуцуманова - 

Доц. д-р Минковски - 


