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ПРОТОКОЛ  No. 1 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 06.10.2015 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС, редуциран 27, присъстват 26. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, редуциран 21, присъстват 21. 

Отсъстват: проф. д-р Славка Цанова – в чужбина, докт. Димитър Бадаров. 

 

Дневен ред: 

 

1. Кадрови въпроси. 

2. Издигане на кандидатури за Ректор и членове на Академичен и Контролен съвет. 

3. Учебни въпроси. 

4. Текущи. 

   

= С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно. 

 

= Деканът доц. Емил Манолов предложи следната комисия за провеждане на тайно 

гласуване: 

Председател:  доц. Георги Николов  

Членове:          доц. Георги Ангелов 

                         ас. Сталмир Денчев 

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

= По доклад от доц. д-р инж. Сашко Ламбов, Председател на научно жури за 

заемане на академична длъжност „доцент“ No ФЕТТ75-ад2-023, беше предложено 

единственият кандидат гл. ас. д-р инж. Йорданка Стефанова Марчева да бъде избран за 

„доцент“ по професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и 

автоматика”, научна специалност “Химия”. Хабилитираните членове на ФС проведоха 

тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 20, от тях ДА – 16, НЕ – 2, БЕЛИ – 2 

 

= По доклад от проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков, Председател на научно 

жури за заемане на академична длъжност „доцент“ No ФЕТТ75-ад2-021, беше предложено 

единственият кандидат гл. ас. д-р инж. Светозар Кръстев Андреев да бъде избран за 

„доцент“ по професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и 

автоматика”, научна специалност “Технология на електронното производство”. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 20, от тях ДА – 19, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

 

= По доклад от проф. д-р инж. Марин Христов Христов, Председател на научно 

жури за заемане на академична длъжност „доцент“ No ФЕТТ75-ад2-020, беше предложено 

единственият кандидат гл. ас. д-р инж. Румен Стоянов Йорданов да бъде избран за 

„доцент“ по професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и 

автоматика”, научна специалност “Микроелектроника”. Хабилитираните членове на ФС 

проведоха тайно гласуване с резултат: 
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                      Гласували: 20, от тях ДА – 13, НЕ – 4, БЕЛИ – 3 

= По доклад от проф. д-р инж. Марин Христов Христов, Председател на научно 

жури за заемане на академична длъжност „доцент“ No ФЕТТ75-ад2-019, беше предложено 

единственият кандидат гл. ас. д-р инж. Катя Константинова Аспарухова-Радева да бъде 

избран за „доцент“ по професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и 

автоматика”, научна специалност “Автоматизация на инженерния труд и системи за 

автоматизирано проектиране”. Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване 

с резултат: 

                      Гласували: 20, от тях ДА – 15, НЕ – 3, БЕЛИ – 2 

 

= По доклад от проф. дтн инж. Георги Славчев Михов, Председател на научно жури 

за заемане на академична длъжност „доцент“ No ФЕТТ75-ад2-018, беше предложено 

единственият кандидат гл. ас. д-р инж. Серафим Димитров Табаков да бъде избран за 

„доцент“ по професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и 

автоматика”, научна специалност “Медицински уреди”. Хабилитираните членове на ФС 

проведоха тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 20, от тях ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ –1 

 

= По доклад от доц. д-р инж. Боряна Цанева, Председател на научно жури за 

заемане на академична длъжност „доцент“ No ФЕТТ75-ад2-022, беше предложено 

единственият кандидат гл. ас. д-р инж. Александър Стефанов Захариев да бъде избран 

за „доцент“ по професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и 

автоматика”, научна специалност “Химия”. Хабилитираните членове на ФС проведоха 

тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 21, от тях ДА – 18, НЕ – 2, БЕЛИ – 1 

 

= По доклад от проф. д-р инж. Елисавета Гаджева, Председател на научно жури за 

заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Микроелектроника“ No 

ФЕТТ75-ад1-024, беше предложено единственият кандидат ас. д-р инж. Елица Емилова 

Гиева да бъде избран за „главен асистент“ по професионално направление 5.2 

“Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност “Автоматизация на 

инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”. Хабилитираните членове на 

ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 21, от тях ДА – 15, НЕ – 3, БЕЛИ – 3 

 

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше предложено да бъде назначена на академична длъжност  

асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 

(научна специалност „Интегрална схемотехника, материали, технология и специално 

обзавеждане“) за нуждите на факултет ФФОЕ при Технически Университет – София с маг. 

инж. Мария Любомирова Спасова. Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно 

гласуване с резултат:  

                      Гласували: 21, от тях ДА – 17, НЕ – 4, БЕЛИ – 0 
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= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше предложено да бъде обявен конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика (научна специалност “Интегрална схемотехника, материали, технология и 

специално обзавеждане“) с потенциален кандидат гл. ас. д-р Георги Христов Добриков.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 21, от тях ДА – 15, НЕ – 4, БЕЛИ – 2 

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше предложено да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 

(научна специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране) към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ с потенциален кандидат гл. ас. д-р 

инж. Василий Платонович Чумаченко. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 21, от тях ДА – 13, НЕ – 6, БЕЛИ – 2 

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше предложено да се обяви свободно място за асистент по професионалното 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност 

Електронизация/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ с потенциален кандидат маг. 

инж. Стоян Живков Николов. 
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 21, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

= Деканът доц. Емил Манолов издигна кандидатурата на проф. дтн инж. Георги 

Славчев Михов за Ректор на Технически университет – София. Доклад с такова 

предложение е постъпило от катедра „Електронна техника“. Доц. Димитър Арнаудов 

каза, че катедра „Силова електроника“ подкрепят предложението. 

С тайно гласуване ФС на ФЕТТ реши да издигне кандидатурата на проф. дтн инж. 

Георги Славчев Михов за Ректор на Технически университет – София. 

   25 „ДА”, 0 „Не”, 1 „Бели” 
 

=  С явно гласуване ФС издигна кандидатури за членове на Академичния съвет при 

ТУ-София от ФЕТТ. 

От квотата на хабилитираните преподаватели при 27 гласували: 

№ по ред ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ  

1.  проф. дтн  инж. Анчев Михаил Христов       за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

2.  доц. д-р инж.  Арнаудов Димитър Дамянов   за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

3.  доц. д-р инж. Ангелов Георги Василев          за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

4.  доц. д-р инж. Джамийков Тодор Стоянов      за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

5.  проф. дтн инж. Илиев Иво Цветанов              за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

6.  доц. д-р инж. Манолов Емил Димитров         за – 27, против – 0, въздържали се – 0 
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7.  доц. д-р инж. Маринов Марин Беров             за – 27, против – 0, въздържали се – 0  

8.  доц. д-р инж.  Митев Митъо Георгиев           за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

9.  проф. дтн  инж. Михов Георги Славчев         за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

10.  доц. д-р инж. Николов Георги Тодоров         за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

11.  доц. д-р инж. Пандиев Ивайло Миланов       за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

12.  проф. д-р инж. Стойнова Анна Владова        за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

13.  доц. д-р  инж. Тодоров Димитър Георгиев    за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

14.  доц. д-р инж. Хинов Николай Любославов    за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

15.  проф. д-р инж. Цанова Славка Славчева        за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

16.  доц. д-р инж. Якимов Петър Иванов              за – 27, против – 0, въздържали се – 0 
 

От квотата на нехабилитираните преподаватели при 27 гласували: 

№ по ред ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ 

1. ас. д-р Богданов Любомир Валериев       за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

2. ас. Маноев Венцислав Драганов              за – 27, против – 0, въздържали се – 0 

3. гл.ас. д-р Рускова Камелия Георгиева     за – 27, против – 0, въздържали се – 0  

 

= Деканът доц. Емил Манолов предложи численият и структурен състав на 

Факултетния съвет на ФЕТТ да остане непроменен, а именно: брой членове 28, от тях 22 

хабилитирани, 4 – нехабилитирани, 1 студент и 1 докторант. Този състав е проверен в 

практиката и работи добре. Нямаше възражения от ФС. 

 

= ФС с явно гласуване одобри предложението на декана доц. Емил Манолов за 

числения и структурен състав на Общото събрание на ФЕТТ. Общият брой членове на ОС 

е 80, от тях академичният състав е 56 човека (70%), студентите и докторантите са 12 

човека – 7 студенти и 5 докторанти, което е 15% и административният персонал са 12 

човека или 15%. ОС ще се проведе на 10.11.2-15, 0т 13.30 до 15.30ч. в зала 1152. 

                                      Гласували: 26, от тях за – 26 против – 0, въздържали се – 0 

 

= С явно гласуване ФС реши да предложи на Общото събрание на ФЕТТ изборна 

комисия в състав: 

Председател:  ас. Сталмир Денчев  

Членове:          гл.ас. д-р Светозар Андреев 

                         гл.ас. д-р Камелия Рускова 

                         ас. Михаил Цанов 

                                      Гласували: 26, от тях за – 26 против – 0, въздържали се – 0 

 

По точка трета от дневния ред: 

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше предложено да бъде зачислен в докторантура на задочно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (докторска 

програма Електронизация) турският гражданин маг. инж. Басри Кул. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
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= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”, с явно гласуване ФС реши да бъде прекъсната за шест месеца задочната 

докторантура на маг. инж. Петя Петрова Попова (с научен ръководител проф. д-р инж. 

Елисавета Гаджева) поради служебни ангажименти в чужбина, считано от 01.11.2015 год. 

                                     Гласували: 25, от тях за – 25 против – 0, въздържали се – 0 

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”, бяха избрани научни ръководители на докторанта на задочно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Електронизация/  маг. инж. Басри Кул.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов                                               17 „Да”, 2 „Не”, 1 

„Бяла” 

доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов                                                 18 „Да”, 1 „Не”, 1 

„Бяла” 
 

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, бяха гласувани положителни атестации на  докторантите Ана 

Габриелова Банкова с научни ръководители доц. д-р Валентин Христов Видеков и доц. д-р 

Боряна Рангелова Цанева, считано от 01.08.2015г. и Радослав Бориславов Борисов с научен 

ръководител доц. д-р Валентин Христов Видеков, считано от 01.09.2015г. 
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Ана Габриелова Банкова                                                               19 „Да”, 0 „Не”, 0 „Бяла” 

Радослав Бориславов Борисов                                              19 „Да”, 0 „Не”, 0 „Бяла” 

                         

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше гласувано отчисляване с право на защита на  докторантите Ана 

Габриелова Банкова с научни ръководители доц. д-р Валентин Христов Видеков и доц. д-р 

Боряна Рангелова Цанева, считано от 01.08.2015г. и Радослав Бориславов Борисов с научен 

ръководител доц. д-р Валентин Христов Видеков, считано от 01.09.2015г. 
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Ана Габриелова Банкова                                                               19 „Да”, 0 „Не”, 0 „Бяла” 

Радослав Бориславов Борисов                                              19 „Да”, 0 „Не”, 0 „Бяла” 

 

 

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра “ 

Микроелектроника”, с явно гласуване ФС реши да бъде прекъсната докторантурата на 

докторанта Теодор Иванов Иванов с научни ръководители проф. д-р Марин Христов и 

проф. д-р Елисавета Гаджева, за срок от 1 година, считано от 15.10.2015г. 

                                      Гласували: 25, от тях за – 25 против – 0, въздържали се – 0 

 

 

= С явно гласуване ФС реши: 

= Да бъде отпечатан учебника по “Аналогова схемотехника” с автор доц. д-р инж. 

Ивайло Пандиев след положителна рецензия от доц д-р инж. Емил Манолов.  

                                      Гласували: 25, от тях за – 25 против – 0, въздържали се – 0 
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= Да бъде отпечатан учебника по дисциплината „Материалознание в 

микроелектрониката“ с автори доц. д-р Мария Александрова-Пандиева, гл. ас. д-р Георги 

Добриков и доц. д-р Валентин Видеков след положителна рецензия от доц. д-р Красимир 

Денишев. 

                                      Гласували: 25, от тях за – 25 против – 0, въздържали се – 0 
 

 = Прие положителната рецензия, изготвена от проф. д-р Анна Стойнова, на 

монографията на тема „Technological specialities by preparation of organic electroluminescent 

display devices“ с автор гл. ас. д-р Георги Добриков. 

                                      Гласували: 25, от тях за – 25 против – 0, въздържали се – 0 

 

= Да бъдaт   отпечатани 100 бр. от  учебника по “ХИМИЯ” с автори: доц.д-р Ива 

Георгиева Бетова и доц.д-р Ангелина Константинова Попова от Издателството на ТУ-

София.                                        
                                        Гласували: 25, от тях за – 25 против – 0, въздържали се – 0 

 

 

= Да бъде отпечатани 500 бр. “Ръководство за лабораторни упражнения по химия” 

с автори доц.Попова и колектив от Издателството на ТУ-София. 
                                        Гласували: 25, от тях за – 25 против – 0, въздържали се – 0 

 

 

= Зам. деканът по учебната част доц. Тодор Джамийков представи бюлетината за 

електронно гласуване за възлагане на занятия на преподаватели за зимния семестър на 

учебната 2015/2016 година. Съгласно решение на ФС резултатите от електронно гласуване 

ще бъдат включени към настоящия протокол като неразделна негова част. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 

= С явно гласуване ФС прие предложението на декана доц. Емил Манолов за Деня 

на будителите 1 ноември всички преподаватели и служители във ФЕТТ да получат награда 

по 120лв. от средствата на факултета.  

                                     Гласували: 25, от тях за – 25 против – 0, въздържали се – 0 
 

Декан на ФЕТТ: 

                                                                                       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

                                                                                      /гл.ас. д-р инж. Катя Аспарухова/ 


