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ПРОТОКОЛ №5 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 09.02.2016 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 26. 

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

Отсъстват: проф. Г. Михов, проф. А. Стойнова 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси.     

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

2. Кадрови въпроси    

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

3. Разни. 

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

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател:   доц. д-р Валентин Видеков 

Членове:           ас. инж. Венцеслав Маноев 

 докт. Цвети Хранов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 
 

По точка първа от дневния ред: 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” беше 

предложено за утвърждаване: 

- положителна атестация на маг. инж. Велислава Гришина Спасова,  докторант на 

редовно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика /докторска програма Електронизация/, с научен ръководител проф. дтн Иво 

Цветанов Илиев. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

- отчисляване с право на защита на маг. инж. Велислава Гришина Спасова, 

докторант на редовно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /докторска програма Електронизация/, с научен ръководител 

проф. дтн Иво Цветанов Илиев. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение:  ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на маг. инж. Велислава 

Гришина Спасова  и отчисляването й с право на защита. 

 По доклад от доц.д-р инж. Димитър Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” бяха внесени за разглеждане и утвърждаване предложенията на катедрения 
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съвет на актуализираните учебните програми от учебния план по „Силови електронни 

системи“. за ОКС магистър по следните дисциплини: 

- „Силови електронни преобразуватели  с постоянно изходно напрежение“  с автори 

доц. Д. Арнаудов, ас. С. Денчев и ас. Г. Гигов; 

- „Силови електронни преобразуватели на постоянно в променливо напрежение“ с 

автори проф. М. Анчев и доц. Н. Хинов; 

- „Анализ, проектиране и компютърно моделиране в силовата електроника“ с 

автори доц. Н. Хинов и доц. Е. Попов; 

- „Активни и пасивни компоненти, филтри в силовата електроника“ с автори проф. 

П. Горанов и ас. Вл. Димитров; 

- „Информационни технологии в силови електронни системи“ с автори доц. Д. 

Арнаудов, ас. С. Денчев и ас. Вл. Димитров; 

- „Енергийна ефективност и динамика на силови електронни преобразуватели“ с 

автори проф. М. Анчев и ас. д-р Хр. Анчев; 

-  „Силови електронни преобразуватели в системи с възобновяеми /алтернативни/ 

източни  на енергия“ с автори проф. М. Анчев, проф. П. Горанов и ас. д-р Хр. 

Анчев; 

- „Силови електронни преобразуватели в електротехнологии“ с автор доц. Н. 

Хинов; 

- „Силови електронни преобразуватели за управление на електрически машини“ с 

автор проф. П. Горанов; 

- „Конструиране на силови електронни технологични преобразуватели“ с автори 

доц. Н. Хинов и ас. Г. Гигов; 

 

С явно гласуване предложенията бяха прието единодушно. 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” бяха 

предложени за утвърждаване ръкопис на учебник по “Оптоелектронни и сензорни 

елементи“ с автор доц. д-р Тодор Стоянов Джамийков и избор на проф. д-р Таничка 

Крумова Василева за рецензент. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 По доклад от доц. д-р инж. Боряна Рангелова Цанева, ръководител катедра 

„Химия“ беше внесено за  гласуване доотпечатването на 100 бр. от учебник  по “ХИМИЯ” 

с автори: доц. д-р Ива Георгиева Бетова и доц. д-р Ангелина Константинова Попова от  

Издателството на ТУ-София. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 Деканът доц. Емил Манолов внесе за разглеждане предложения за включване в 

издателския план на ТУ-София на следните учебни пособия:  

1. “Оптоелектронни и сензорни елементи” с автор доц. д-р Т. Джамийков 

2. “Полупроводникова електроника” с автори  доц. Н.Хинов и доц. Е. Попов 

3. “Градивни елементи в силовата електроника” с автор проф. П. Горанов (резерва) 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно 
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 Зам. Деканът по УД доц. Р. Радонов представи бюлетината за електронно 

гласуване за възлагане на занятия за летен семестър на учебната 2015/2016год. Съгласно 

Решение на ФС, резултатите от електронното гласуване ще бъдат включени към 

настоящия протокол като неразделна негова част. 

По точка втора от дневния ред: 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” беше 

предложено за гласуване обявяването на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика (научна специалност Теория на електронните вериги и електронна 

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

инж. Любомир Валериев Богданов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” беше 

предложенo за гласуване обявяването на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика (научна специалност Теория на електронните вериги и електронна 

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

инж. Димитър Николов Николов 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували: 19, от тях ДА – 14, НЕ – 1, БЕЛИ – 4 

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

 По доклад от доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника”, беше 

предложено научно жури за защита на дисертационния труд на маг. инж. Велислава 

Гришина Спасова,  докторант на редовно обучение по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Електронизация/, с 

научен ръководител проф. дтн Иво Цветанов Илиев, в следния състав: 

А. Вътрешни 
1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика     

2. проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика    

Резервен член: 

1. доц. д-р инж. Серафим Димитров Табаков – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна 

специалност Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика   
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Б. Външни 
1. проф. дтн инж. Иван Асенов Доцински – БАН с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика   

2. доц. д-р инж. Весела Цветанова Кръстева – БАН с научна специалност 

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

3. доц. д-р инж. Евтим Тодоров Пейчев – Университет Нотингам Трент, 

Великобритания с научна специалност Компютърни системи, комплекси и мрежи от 

професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника  

Резервен член:  

1.доц. д-р инж. Ирена Илиева Жекова – БАН с научна специалност Медицински 

уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   

 

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага проф. дтн инж. 

Георги Славчев Михов. 

Предлага се защитата да се състои на 26.05.2016 г. от 13,00 ч. в Конферентната зала на 

БИЦ. 

. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов  

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

2. проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев  

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

резервен член: 

1. доц. д-р инж. Серафим Димитров Табаков  

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

Б. Външни 
1. проф. дтн инж. Иван Асенов Доцински  

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

2. доц. д-р инж. Весела Цветанова Кръстева  

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

3. доц. д-р инж. Евтим Тодоров Пейчев  

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

резервен член:  

1.доц. д-р инж. Ирена Илиева Жекова  

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

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага проф. дтн инж. 

Георги Славчев Михов  

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

Предлага се защитата да се състои на 26.05.2016 г. от 13,00 ч. в Конферентната зала на 

БИЦ. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

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

“Микроелектроника” беше предложено научно жури за защита на дисертационния труд на 

маг. инж. Милен Храбъров Тодоров на тема: „ Проектиране, изследване и оптимизиране 

на безжични сензорни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор” по Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 

(научна специалност „ Технология на електронното производство”). Научни ръководители 

на докторанта са проф. дтн Тихомир Борисов Таков и доц. д-р Боянка Маринова 

Николова. Предлага се научно жури в състав:   

 

А. Вътрешни 
1.доц. д-р Боянка Маринова Николова (кат. ТМКС- ФТК),  професионално 

направление „5.3. Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност 

„Технология на електронното производство“ 

2.проф. д-р Славка Славчева Цанова (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално 

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

„Микроелектроника“ 

Резервен член: 

1. доц. д-р Георги Василев Ангелов (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

 

Б. Външни 
1. чл.-кор. дтн Георги Михайлов Младенов (Институт по електроника-БАН), 

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

специалност „Технология на електронното производство“ 

2. проф. д-р Петко Костадинов Витанов (ЦЛСЕНЕИ-БАН), професионално 

направление  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност 

„Технология на електронното производство“ 

3. доц. д-р Румен Борисов Пранчов (пенсионер – ТМКС, ФТК), професионално 

направление  „5.3. Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност 

„Технология на електронното производство“ 

Резервен член: 

1. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров  (ТУ-Габрово, кат. Електроника, 

Факултет Електротехника и електроника), професионално направление „5.2. 

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

електронното производство“ 

За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. д-р 

Славка Славчева Цанова. 

Предлага се защитата да се състои на 30.05.2016 г. от 15,00 ч. в Конферентната зала 

на БИЦ. 

 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

1.доц. д-р Боянка Маринова Николова  

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

2.проф. д-р Славка Славчева Цанова  

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

1. доц. д-р Георги Василев Ангелов  

Гласували: 19, от тях ДА –16, НЕ – 3, БЕЛИ – 0 

Б. Външни 
1. чл.-кор. дтн Георги Михайлов Младенов  

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

2. проф. д-р Петко Костадинов Витанов  

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

3. доц. д-р Румен Борисов Пранчов  

Гласували: 19, от тях ДА –16, НЕ –3, БЕЛИ – 0 

Резервен член: 

4. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров   

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

За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. д-р 

Славка Славчева Цанова. 

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

Предлага се защитата да се състои на 30.05.2016 г. от 15,00 ч. в Конферентната зала 

на БИЦ. 

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

 

По точка трета от дневния ред: 

 доц. Н. Хинов внесе за обсъждане и приемане от Факултетния съвет на отчети 

за дейността през 2015г на научно – изследователските лаборатории във ФЕТТ, както 

следва: 

I. Лаборатории с факултетен статут:  

НПЛ „Индукционни нагревателни устройства и системи“ с ръководител доц. д-р инж. 

Пани Карамански. 

II. Лаборатории с катедрен статут: 

1. НПЛ „Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката” с 

ръководител проф. д-р инж. Марин Христов - катедра МЕ 

2. НПЛ "Приложна електрохимия" с ръководител проф. д-р Екатерина Добрева; - 

катедра Химия 

3. НПЛ „Полупроводникова схемотехника“ с ръководител доц. д-р инж. Петър 

Якимов; - катедра ЕТ 

4. НИЛ “LabView академия“  с ръководител доц. д-р инж. Николай Хинов. – 

катедра СЕ 

5. НПЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката” с ръководител 

проф. д-р инж. Анна Стойнова; - катедра МЕ 

С явно гласуване предложените отчети бяха приети единодушно. 

 Деканът доц. Е. Манолов внесе за информация и обсъждане на въпроси 

относно: 

- подготовка на учебния план за обучение на английски език; 

- информация относно конференция «Електроника» - 12 – 13.05; 
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- писмо от НИС относно програма за център за върхови постижения; 

- предстояща комисия за акредитация на специалността. 

 aс. инж. В. Маноев представи информация относно среща на администраторите 

и отправи молба да се осигури достъп на системните администратори до рутерите, 

монтирани в различни лаборатории.  

Бяха направени изказвания по отношение на достъпа до безжичен интернет във 

ВУЗ-а, както и разисквания по отношение достъпа до системата Moodle. 

 

Декан на ФЕТТ: 

                                  /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

Протоколчик: 

                            /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/ 


