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                                                      ПРОТОКОЛ  No. 17 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 21.04.2015 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС, редуциран 26, присъстват 23. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, редуциран 20, присъстват 18. 

Отсъстват: проф. Георги Михов - в чужбина, проф. Славка Цанова – в чужбина, 

проф. Иво Илиев, проф. Петър Горанов, студ. Симеон Михов. 

 

Дневен ред: 

 

1. Кадрови въпроси. 

2. Докторантски въпроси. 

3. Обсъждане на акредитацията на докторски програми. 

 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 Ангелов  

Членове:        доц. Тодор Тодоров 

                        доц. Росен Радонов 

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

=  По доклад от  проф. д-р Марин Христов Христов, председател на научно жури по 

процедура за заемане на академична длъжност „професор“, процедура № ФЕТТ75-ад3-

017, беше предложено доц. д-р инж. Анна Владова Стойнова да бъде избрана на 

академична длъжност „професор“ по професионално направление 5.2 “Електротехника, 

електроника и автоматика”, научна специалност “Микроелектроника”. Хабилитираните 

членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

                     Гласували: 18, от тях ДА – 15, НЕ – 1, БЕЛИ – 2 

 

=  По доклад от  проф. д-р Марин Христов Христов, председател на научно жури по 

процедура за заемане на академична длъжност „доцент“, процедура № ФЕТТ75-ад2-016, 

беше предложено гл.ас. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова да бъде избрана 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 за нуждите на 

ТУЕС. Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

                     Гласували: 18, от тях ДА – 13, НЕ – 3, БЕЛИ – 2 

 

 

=  По доклад от  проф. дтн Тихомир Борисов Таков, председател на научно жури по 

процедура за заемане на академична длъжност „доцент“, процедура № ФЕТТ75-ад2-015, 

беше предложено гл.ас. д-р инж. Мария Петрова Александрова-Пандиева да бъде избрана 

на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 5.2 “Електротехника, 
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електроника и автоматика”, научна специалност “Технология на електронното 

производство”. Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

                     Гласували: 18, от тях ДА – 14, НЕ – 3, БЕЛИ – 1 

= По доклад от доц. д-р Анна Андонова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше предложено второ удължение на трудовия договор на проф. д-

р инж. Марин Христов Христов, считано от 15.11.2015 г. членовете на ФС проведоха 

тайно гласуване с резултат: 

                      Гласували: 23, от тях ДА – 19, НЕ – 2, БЕЛИ – 2 

 

= По доклад от доц. д-р Димитър Дамянов Арнаудов, Зам. ръководител на катедра 

“Силова електроника”, беше предложено първо удължение на трудовия договор на проф. 

д-р инж. Петър Трифонов Горанов, считано от 03.07.2015 г. членовете на ФС проведоха 

тайно гласуване с резултат: 

                                                                      Гласували: 23, от тях ДА – 16, НЕ – 6, БЕЛИ – 1 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

= По доклад от доц. д-р Димитър Дамянов Арнаудов, Зам. ръководител на катедра 

“Силова електроника”, хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

В резултат от гласуването ФС реши:   

1. Приема индивидуалния план за работа на маг. инж. Гергана Илиева Вачева, 

докторант на редовно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /докторска програма Индустриална електроника/, с научни 

ръководители доц. д-р Николай Любославов Хинов и доц. д-р Димитър Николов Пенев.  

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

0 

2. Приема индивидуалния план за работа на маг. инж. Димчо Станоев Хвърчилков, 

докторант на редовно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /докторска програма Електронни преобразуватели/ с научни 

ръководители проф. д-р Петър Трифонов Горанов и доц. д-р Димитър Дамянов Арнаудов. 

 Гласували: 18, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

 

= По доклад от доц. д-р Анна Андонова, Ръководител на катедра 

„Микроелектроника“, ФС реши с явно гласуване да бъде удължено прекъсването на 

докторантурата на Атанас Танев, редовен докторант в катедра „Микроелектроника“, с 

научни ръководители проф. д-р Марин Христов Христов и доц. д-р Иван Стефанов 

Узунов, за срок от 1 месеца, считано от 01.04.2015г. 

Гласували: 23, от тях за – 23, против – 0, въздържали се – 0 

 

 

= По доклад от доц. д-р Анна Андонова, Ръководител на катедра „Микроелектроника“, 

ФС реши с явно гласуване да бъде прекъсната  докторантурата на Кирил Тошков Райков, 

редовен докторант в катедра „Микроелектроника“, с научен ръководител доц. д-р 

Валентин Видеков, за срок от 8 месеца, считано от 15.04.2015г., поради предстояща работа 

по проект за научни изследвания към Института по електроника при Българска академия 

на науките. 

Гласували: 23, от тях за – 23, против – 0, въздържали се – 0 
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По точка трета от дневния ред: 

 

= Във връзка с изпълнение на Заповед № 675/26.02.2015 г. на Г-н Ректора на ТУ-

София за изготвяне на доклади-самооценка за акредитацията на докторските програми, 

доц. д-р М. Маринов представи на вниманието на ФС докладите за изпълнение на 

препоръките на Постоянната Комисия към НАОА от Ръководителите на катедри: доц. д-р 

Петър Якимов, проф. д-р Петър Горанов и доц. д-р Анна Андонова по 10 докторски 

програми:  

1. Теория на електронните вериги и електронна схемотехника. 

2. Микроелектроника. 

3. Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане. 

4. Квантова и оптоелектроника. 

5. Електронни преобразуватели. 

6. Електронизация (по отрасли). 

7. Индустриална електроника. 

8. Технология на електронното  производство (по отрасли). 

9. Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране. 

10. Медицински уреди. 

 

След проведено обсъждане и единодушно гласуване ФС на ФЕТТ взе следното 

решение: 

ФС на ФЕТТ предлага на АС на ТУ-София да утвърди готовите, в изпълнение 

на Заповед № 675/26.02.2015 г. на г-н Ректора на ТУ-София, доклади-самооценки и 

предложения за разкриване на процедура за програмна акредитация на обучението 

по образователна и научна степен „доктор” на следните докторантски програми от 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика: 

1. Теория на електронните вериги и електронна схемотехника. 

2. Микроелектроника. 

3. Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане. 

4. Квантова и оптоелектроника. 

5. Електронни преобразуватели. 

6. Електронизация (по отрасли). 

7. Индустриална електроника. 

8. Технология на електронното  производство (по отрасли). 

9. Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране. 

10.   Медицински уреди. 

         11.  Методи за преобразуване и уреди за измерване на физико-химични и биологични  
 ФС единодушно реши за новия акредитационен период броят на приеманите 
докторанти да се запази и нарасне при проявен интерес от страна на кандидатите. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 

= По доклад от доц. Д. Арнаудов, зам.- ръководител на катедра “Силова 

електроника”, хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат. 

В резултат от гласуването ФС реши:   
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1. Да бъдат възложени на доц. д-р инж. Димитър Николов Пенев до 24 часа 

ръководство на ½ докторант и провеждане на докторантски изпити. 

                      Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

2. Да бъдат възложени на доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов до 15 часа лекции и 

изпити по дисциплината „Електроника“ на английски език за МФ, специалност 

„Мехатронни системи“.  

                      Гласували: 17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

3. Да бъдат възложени на гл.ас. д-р инж. Мария Петкова Петкова до 15 часа 

лекции, 15 часа упражнения и изпити по дисциплината „Индустриални 

контролери в СЕУ“ –магистри ФЕТТ – задочно обучение.  

                      Гласували: 17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

 

= По доклад от доц. д-р Емил Манолов, Декан на ФЕТТ, беше предложено 

членовете на факултета и съпътстващите звена да бъдат наградени със сумата от 300 

(триста) лв. по случай 24 май. След проведено обсъждане с явно гласуване предложението 

беше прието единодушно. 

Гл.ас Венцислав Маноев изрази мнение, че деканското ръководство не дава 

сведения какво се случва с нехабилитираните преподаватели, които не са доктори на 

науките. 

Деканът уведоми ФС, че на срещата на деканите в университета е изразил мнение за 

всички преподаватели да се удължи договорът с 4 години с по-често атестиране. 

След проведеното обсъждане мнението на Декана беше подкрепено от членовете на 

ФС.  

 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

                                                                                       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

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

 


