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ПРОТОКОЛ № 5 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 26.02.2019 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. Сл. Цанова, доц. С. Андреев  

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Възлагане на занятия за летния семестър на учебната 2018/2019 год.      

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. Приемане на годишни отчети на научно-изследователските лаборатории във ФЕТТ към НИС.  

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

5. Определяне на числения и структурен състав на ОС на ФЕТТ.  

Докладва: проф. д-р инж. Е. Манолов, Вр. ИД Декан 

6. Разни 

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. Г. Николов 

Членове:        доц. И. Пандиев 

 ас. Ст. Денчев 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше 

предложено научно жури за конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” по професионалното 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност Квантова и 

оптоелектроника/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. 
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На основание заповед на ректора No. 0Ж- 5.2 – 10/05.02.2019г.  

Разширен ФНС : Списъчен състав – 26 

         Кворум – 18 

         Присъстват – 24  

         Гласували – 24 

Членовете на разширения ФНС  проведоха тайно гласуване. 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФНС на ФЕТТ избира жури в състав:  

А. Вътрешни 

1. чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

„Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

Гласували: 24, от тях ДА – 24, НЕ – 0, БЕЛИ – 0    

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

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 24, от тях ДА – 23, НЕ – 1, БЕЛИ – 0    

3. проф. дтн дфн. Марин Ненчев Ненчев –НИС, ТУ-София с научна специалност Квантова и 

оптоелектроника от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували: 24, от тях ДА – 19, НЕ – 4, БЕЛИ – 1    

Резервен член: 

5.  проф. д-р инж. Анна Владова Стойнова – ФЕТТ, кат. МЕ с научна специалност Микроелектроника 

от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 24, от тях ДА – 23, НЕ – 0, БЕЛИ – 1    

 

Б. Външни 

1. чл.-кор. проф. дтн инж. Петър Стефанов Гецов – БАН с научна специалност Динамика, балистика 

и управление на полета на летателни апарати от професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване 

и авиация 

Гласували: 24, от тях ДА – 22, НЕ – 2, БЕЛИ – 0    

2. проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов – БАН, Институт по електроника с научна специалност 

Физика на кондензираната материя от професионално направление 4.1. Физически науки  

Гласували: 24, от тях ДА – 21, НЕ – 3, БЕЛИ – 0    



3 
 

  Протокол №5 / 26.02.2017 
 

3. проф. д-р инж. Тамара Григориевна Пенчева – РУ „Ангел Кънчев” с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували: 24, от тях ДА – 22, НЕ – 1, БЕЛИ – 1    

4. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер, с научна специалност Електронизация от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 24, от тях ДА – 23, НЕ – 1, БЕЛИ – 0   

Резервен член: 

4. проф. д-р инж. Александър Богданов Бекярски – пенсионер - ТУ с научна специалност Кабелни и 

оптични комуникационни системи от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника 

Гласували: 24, от тях ДА – 22, НЕ – 2, БЕЛИ – 0    

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага чл.-кор. проф. дтн инж. Георги 

Славчев Михов.  

Гласували: 24, от тях ДА – 24, НЕ – 1, БЕЛИ – 0    

 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше 

предложено научно жури по процедура за защита на дисертационен труд на тема „Изследване и развитие на 

електронни методи и средства за интелигентно измерване на електроенергия с разширени мрежови 

възможности ” за придобиване на образователна и научна степен ”доктор” от маг. инж. Басри Кул по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

Електронизация. Научни ръководители проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов и доц. д-р инж. Петър Иванов 

Якимов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира жури в състав:  

А. Вътрешни 

1  чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 1   
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2. проф. д-р инж. Гриша Валентинов Спасов – ФЕА, ТУ – София, филиал Пловдив с научна 

специалност Компютърни системи, комплекси и мрежи от професионално направление 5.3 

Комуникационна и компютърна техника  

Гласували: 19, от тях ДА – 14, НЕ – 3, БЕЛИ – 2   

Резервен член: 

3. доц. д-р инж. Георги Тодоров Николов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност Електронизация 

от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

    Гласували: 19, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 2   Б. Външни 

1. проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – БАН с научна специалност Приложение на 

принципите и методите в кибернетиката в различни области на науката от професионално направление 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 19, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 2   

2. проф. д-р инж. Никола Вичев Колев дссн – пенсионер, с научна специалност Електронизация 

от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 19, от тях ДА – 16, НЕ – 2, БЕЛИ – 1   

3. проф. д-р инж. Тодор Димитров Нешков – пенсионер с научна специалност Автоматизация на 

производството от професионално направление 5.1. Машинно инженерство  

Гласували: 19, от тях ДА – 15, НЕ – 2, БЕЛИ – 2   

Резервен член:  

4. проф. дтн инж. Красимира Петрова Стоилова – БАН с научна специалност Приложение на 

принципите и методите в кибернетиката в различни области на науката от професионално направление 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 19, от тях ДА – 14, НЕ – 2, БЕЛИ – 3   

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

Георги Славчев Михов  

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

Предлага се защитата да се състои на 17.06.2019 г. от 13,00 ч. в Конферентната зала на БИЦ.  

Гласували: 19, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 1   

 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, беше 

предложено да се открие процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на доц. д-р инж. 

Ивайло Миланов Пандиев на тема „Изследване и усъвършенстване на схеми с широколентови интегрални 
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усилватели с токова обратна връзка” за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по 

професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика” (научна специалност „Теория 

на електронните вериги и електронна схемотехника”).  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 По доклад на доц. д-р инж. Боряна Цанева, ръководител катедра „Химия“ беше внесена молбата на 

гл. ас д-р Младенка Христова Лукайчева за ползване на неплатен отпуск за срок от една година, считано от 

18.03.2019г. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

 

По точка втора от дневния ред: 

 Доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД  представи бюлетина за електронно гласуване на 

възлагане на занятия за летния семестър на учебната 2018/2019 година. Съгласно Решение на ФС, 

резултатите от електронното гласуване ще бъдат включени към настоящия протокол като неразделна 

негова част. 

По точка трета от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше внесено 

предложение за прекъсване на обучението по семейни причини за срок от една година (считано от 01.03.2019 

год.) на задочен докторант Кирил Василев Николов, с научни ръководители доц. д-р Тодор Джамийков и 

доц. д-р Катя Аспарухова. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра Микроелектроника, беше внесено 

предложение за промяна на формата на обучение на докторанта Иван Иванов с научен ръководител проф. 

дтн Славка Цанова от редовна в задочна, считано от 01.03.2019год. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше внесено 

предложение за положителна атестация на: 

- Задочен докторант Георги Николов Панов, с научни ръководители проф. дтн Георги Михов и доц. 

д-р Ангел Попов; 
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- Задочен докторант Иван Павлов Топалов, с научни ръководители доц. д-р Марин Маринов и доц. д-

р Георги Николов; 

- Задочен докторант Иван Славов Спасов, с научни ръководители доц. д-р Тодор Джамийков и доц. 

д-р Катя Аспарухова; 

- Задочен докторант Младен Георгиев Младенов, с научни ръководители доц. д-р Георги Николов и 

доц. д-р Марин Маринов; 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат и за четиримата 

докторанти:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема положителна атестация на докторантите. 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше внесено 

предложение за отчисляване с право на защита на докторанти от катедрата. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита: 

 - Задочен докторант Георги Николов Панов, с научни ръководители проф. дтн Георги Михов и доц. 

д-р Ангел Попов; 

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

- Задочен докторант Иван Павлов Топалов, с научни ръководители доц. д-р Марин Маринов и доц. д-

р Георги Николов; 

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

- Задочен докторант Иван Славов Спасов, с научни ръководители доц. д-р Тодор Джамийков и доц. 

д-р Катя Аспарухова; 

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

 

 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра Микроелектроника, беше внесено 

предложение за замяна на дисциплината „Проектиране и производство на електронната апаратура“ с 

дисциплината „Производствени процеси в микроелектрониката“, ОКС бакалавър, специалност 

„Електроника“, ФЕТТ.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 
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По точка четвърта от дневния ред: 

Доц. Н. Хинов представи Научно – изследователските лаборатории във  ФЕТТ:  

I. Лаборатории с факултетен статут:  

1. 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 Микроелектроника 

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 

Електронна техника 

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

електроника 

5. НПЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката” с ръководител проф. д-р инж. 

Анна Стойнова - катедра Микроелектроника 

Отчетите на всички лаборатории са приети с положителна оценка от катедрените съвети, поради което 

беше внесено предложение да се гласуват заедно.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

Доц. Хинов внесе предложение за гласуване на положителна оценка на работата на всички научно – 

изследователски лаборатории във факултета. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

По точка пета от дневния ред: 

 По доклад на проф. д-р инж. Емил Д. Манолов, Вр. ИД Декан на ФЕТТ, беше внесено 

предложение за определяне на числения и структурен състав на Общото събрание на ФЕТТ, както следва: 

- Общ брой на ОС -  74 члена, от тях: 

- Академичен състав – 52 члена (70,27%) 

- Студенти и докторанти – 12 члена (16,22%), от тях 5 студента и 7 докторанта 

- Административен персонал – 10 члена (13,51%) 

Предложението беше гласувано явно с резултат: 

     Гласували: 26, от тях ДА – 25, НЕ – 1, БЕЛИ – 0   

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложения числен и структурен състав на ФС на ФЕТТ. 
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По точка шеста от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше 

внесено предложение за включване в плана за издаване на учебна литература в Издателството на ТУ-

София за 2019 г. както следва:  

1. Учебник по дисциплината „Цифрова схемотехника“ с автор чл.-кор. проф. дтн Георги Михов. 

Хорариум – 30 часа лекции, 30 часа ЛУ и 15 часа СУ. 

2.  Учебник по дисциплината „Електронни системи за екологичен контрол“ с автор доц. д-р Марин 

Маринов. 

Хорариум - 20 часа лекции и 20 часа ЛУ. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра Микроелектроника, беше внесено 

предложение за включване в плана за издаване на учебна литература в Издателството на ТУ-София за 2019 

г на “Ръководство за лабораторни упражнения по Технология за микро и наносистеми ” с автори Доц. д-р 

Мария Александрова-Пандиева и Доц. д-р Красимир Денишев. Ръководството е по дисциплината “ 

Технология за микро и наносистеми ” , ФЕТТ,  ОКС „магистър“, с хорариум 2+0+2. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра Микроелектроника, беше внесено 

предложение за приемане на положителната рецензия на проф. В. Видеков на “Ръководство за лабораторни 

упражнения по Технология за микро и наносистеми ” с автори Доц. д-р Мария Александрова-Пандиева и 

Доц. д-р Красимир Денишев. Ръководството може да бъде отпечатано. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 По доклад на доц. д-р инж. Димитър Арнаудов, ръководител катедра Силова електроника, беше 

внесено предложение за награждаване на проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров с университетската 

награда „Златен медал с грамота” – за значителен принос в развитието на ФЕТТ при Технически 

университет – София и за отлична дългогодишна преподавателска, научно-изследователска и 

административна дейност. Предложението се прави във връзка с навършването му на 80 години. 

 Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 26, от тях ДА – 23, НЕ – 3, БЕЛИ – 0   

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 
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 По доклад на доц. д-р инж. Димитър Арнаудов, ръководител катедра Силова електроника, беше 

внесено предложение за награждаване на гл. ас. Георги Юпитеров Малеев /07.05.1939/ с грамота и юбилеен 

медал на Ректора на Технически университет - СОФИЯ, за дългогодишна преподавателска, 

изследователска и спортна дейност и във връзка с неговата 80 годишнината 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 26, от тях ДА – 26, НЕ – 0, БЕЛИ – 0   

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

 Проф. Е. Манолов внесе информация относно Дни на отворени врати в ТУ –София, които ще се 

състоят на 14-15 март 2019г. и даде указания относно организирането им във факултета. 

 

Вр. ИД Декан на ФЕТТ: 

       /проф. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 

 


