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 ПРОТОКОЛ № 1 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 02.10.2018 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 24. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 19. 

Отсъстват:  проф. Г. Михов – командировка в чужбина;  доц. М. Митев, доц. С. 

Андреев, гл.ас. Д. Николов 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД 

2. Учебни въпроси      

Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД 

3. Докторантски въпроси 

Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД 

4. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател:   доц. Марин Маринов  

Членове:       доц. С. Табаков 

докт. Ц. Хранов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Г. Ангелов, ръководител  катедра “Електронна 

техника” беше внесено предложение за откриване на процедура за официална защита 

на дисертационния труд на маг. инж. Николай Вакрилов на тема: „Моделиране, 

симулации и изследване на топлообмена в светодиодни модули” за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор” по професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Технология на 

електронното производство”, с научен ръководител проф. д-р Анна Стойнова. Предлага 

се състав на научното жури. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване  

 

Решение: ФС на ФЕТТ избира научно жури в състав:  

А. Вътрешни 

1. проф. д-р  Анна Владова Стойнова  (кат. МЕ- ФЕТТ),  професионално направление 

„5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Микроелектроника“ 

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

2. доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално 

направление „5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 
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„Технология на електронното производство“  

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

Резервен член: 

3. доц. д-р Светозар Кръстев Андреев  (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

„5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Технология на 

електронното производство “  

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

Б. Външни 

1. проф. д-р Иван Борисов Евстатиев (РУ”Ангел Кънчев, Русе), професионално 

направление „5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Електронизация“ 

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

2. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров (ТУ-Габрово), професионално 

направление „5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност”Твърдотелна електроника”  

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

3. проф дфн Катя Желева Вутова (ИЕ-БАН), професионално направление  

„4.1.Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физична електроника“ 

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

Резервен член: 

4.доц д-р Надежда Митева Кафадарова (ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив), 

професионално направление  „5.3 Комуникационна и компютърна техника”, научна 

специалност „Компютърни мрежи и системи“  

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

За председател на първото заседание на научното жури се предлага  

доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално 

направление „5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Технология на електронното производство“ 

Гласували: 19, от тях  ДА –18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

 

Заседанието ще се проведе на 29.01.2019г от 13.00ч в БИЦ. 

 

 По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител  катедра “Електронна 

техника” беше внесено предложение за първо удължение на трудовия договор на проф. 

д-р Емил Димитров Манолов, считано от 16.01.2019 г. 

 Доц. Н. Хинов представи пред ФС проф.Е. Манолов съгласно изискванията на 

правилника. Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

          Гласували: 23, от тях  ДА –18, НЕ – 2, БЕЛИ – 3 

Решение: ФС на ФЕТТ взе решение за първо удължение на трудовия договор на проф. 

д-р Емил Димитров Манолов, считано от 16.01.2019 г. 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Б. Цанева, ръководител  катедра “Химия” беше 

внесено предложение за назначаване на маг. Божидар Ивайлов Стефанов на академична 

длъжност „асистент“ по Професионално направление: 5.13. Общо инженерство, 

специалност „Инженерна химия“ за нуждите на катедра “Химия” при ФЕТТ. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях  ДА –19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
Решение: ФС на ФЕТТ взе решение за назначаване на маг. Божидар Ивайлов Стефанов 

на академична длъжност „асистент“.  
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 По доклад на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” беше внесено предложение за ползване на едногодишен неплатен отпуск 

по семейни причини на ас. Димчо Хвърчилков по негова молба.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

 Доц. Радонов предложи за гласуване индивидуалните нормативи за учебна 

заетост на преподавателите от ФЕТТ за учебната 2018/2019 година. 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

 

 Доц. Радонов представи бюлетина за електронно гласуване за възлагане на 

занятия на хонорувани преподаватели за зимния семестър на учебната 2018/19 година. 

Съгласно Решение на ФС, резултатите от електронното гласуване ще бъдат 

включени към настоящия протокол като неразделна негова част. 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” беше внесено предложение за промяна на избираема дисциплина от 

учебния план за ОКС магистър, а именно вместо дисциплината ПКСЕТУ да се изучава 

дисциплината „Електронни преобразуватели за електомобилност“. 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка трета от дневния ред: 

 

 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше предложен за приемане индивидуалния план на маг. инж. 

Цветозар Цанев – докторант, зачислен на редовно обучение по професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна специалност 

“Технология на електронното производство”), с научни ръководители  проф. д-р 

Валентин Видеков и доц. д-р Мария Александрова-Пандиева, на тема: „Изследване на 

оксидни и хибридни оксид-полимерни пиезоелектрични елементи с приложение в 

наноелектромеханични системи (НЕМС)“ 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на маг. инж. Цветозар Цанев. 

 

 По доклад от доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител на катедра “ Електронна 

техника” беше внесено предложение за приемане на индивидуалните планове на:  

- редовен докторант Иван Красимиров Кънев с научен ръководител проф. дтн 

инж. Иво Илиев; 

- задочен докторант Димитър Георгиев Врачков с научен ръководител доц. д-р 

инж. Димитър Тодоров. 

 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

- за Иван Красимиров Кънев:      Гласували:19, от тях ДА –19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

- за Димитър Георгиев Врачков      Гласували:19, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

 

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложените индивидуални планове. 
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По точка четвърта от дневния ред: 

 

 По доклад на доц. Р. Радонов беше внесено предложение за учебни 

дисциплини, които да бъдат оценявани по СОПКОНИ през зимния семестър на 

учебната 2018/19 година, както следва: 

  Висша математика II,  

  Програмиране и използване на компютри II, 

  Оптоелектронни и сензорни елементи,  

  Електронни регулатори,  

  Комуникационна техника. 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” беше внесено предложение проф. Стефан Евтимов Табаков да бъде 

избран за рецензент на второ, преработено и допълнено издание на учебник по 

„Силови електронни устройства“ с автор проф. Михил Христов Анчев.  

  С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

 

   

 

 Доц. К. Аспарухова внесе информация за провеждане на курс -  VISTEON 

академия за студенти от трети и четвърти курс. 

 

 Доц. С. Табаков постави въпрос за колегите, на които през 2019 год. изтича 

срока на договора за заемане на АД „асистент” и не са защитили дисертация. Изказаха 

мнение проф. Е. Манолов, проф. В. Видеков и проф. И. Илиев. 

 Взе се решение въпросът да се обсъди в катедрите и на следващия ФС (м. 

ноември) да бъде обсъден и да се вземе решение. 

 

   

Декан на ФЕТТ: 

       /проф. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 

 

 


