
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 
ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” 

 
 

З А П О В Е Д 
№ 49 

гр. Пловдив, 03.01.2020 г. 
 

Във връзка с решението на АС от 28.11.2018 г. относно стартиране на програмата на МОН               
“Млади учени и постдокторанти” и приетите критерии и методика за разпределение на            
средствата по структурни звена, 
 

Н А З Н А Ч А В А М 
Комисия в състав: 

Председател:  доц. д-р инж. Митко Петров Шопов 

членове: 1. доц. д-р инж. Цветана Григорова Григорова 
2. доц. д-р инж. Борислав Георгиев Пенев 
3. гл. ас. д-р Илко Атанасов Търпов 
4. маг. инж. Димитър Киров Янков 

със следните задачи: 

Да организира и извърши: 

● Приемане на всички необходими документи за кандидатстване от потенциалните участници в 
програмата; 

● Да обявят e-mail за електронно предаване на документите от кандидатите; 
● Предоставяне на Централната комисия на обобщена информация за броя на кандидатите и 

точките, получени по Критериалната система за съответното звено; 
● Верификация/проверка на достоверността на подадените документи в наличните бази данни; 
● Да разработят и обявят на сайта на ТУ-София, филиал Пловдив ясна и конкретна методика за 

класиране на кандидатите за участие в програмата, съобразена с Критериалната система на 
ТУ-София; 

● Класиране на кандидатите за участие в програмата въз основа на приетата от АС Критериална 
система; 

● Разпределяне на средствата в рамките на бюджета на факултета съгласно приетата от АС 
Критериална система и изискванията на МОН; 

● Изготвяне на обобщен отчет за постигнатите резултати от звеното за периода от стартиране на 
етапа от програмата до 30.09.2020 г. (30.09.2021 г.). Същия се предава на Централната комисия;  

● Други дейности, произтичащи от решението на АС и указанията на Централната комисия; 
● Дава предложения към Централната комисия; 
● Координира всички решения с Централната комисия. 

 
Сроковете за изпълнение на съответните задачи да са съобразени с План-графика от документа 

“Методика за разпределяне на средствата между структурните звена”. 
 
Препис на заповедта да се връчи на лицата и съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 
 

ДЕКАН ФЕА:     П
        /доц. д-р инж. Г. Ганев/ 


