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ПРОТОКОЛ № 6 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 19.03.2019 г. от 14 часа. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, кворум  19, присъстват 25. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, кворум 15. Присъстват 20. 

Отсъстват:   проф. В. Видеков, доц. М. Митев, докт. Р. Несторов 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Докторантски въпроси 

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

3. Разни  

По предложение на доц. Г. Ангелов към дневния ред беше добавена още една точка: 

4. Възлагане на хонорувани часове за летния семестър на уч.2018/2019 г. 

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

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: проф. Сл. Цанова  

Членове:        доц. Т. Тодоров 

 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 заповедна ректора №ОЖ – 5.2-10/05.02.2019г ФНС беше разширен. 

Списъчния състав на разширения ФНС е 26. Кворум – 18. Присъстват 24.  

Гласували 24 

Членовете на Разширения 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: 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 – 0, БЕЛИ – 1    

3. проф. д-р инж. Валери Марков Младенов –ФА, кат. ТЕ, с научна специалност 

„Теоретична електротехника“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

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

4. проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев – ЕФ, кат. ЕА, с научна специалност 

„Електрически апарати и Теоретична електротехника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

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

Резервен член: 

5.  проф. д-р Ташо Ангелов Ташев – ФА, кат. Електроизмервателна техника, с научна 

специалност „Електроизмервателна техника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика   

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

1. 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 – 21, НЕ – 1, БЕЛИ – 2    

2. проф. дфн Петър Иванов Петров – БАН, Институт по електроника , с научна 

специалност „Радиофизика и физическа електроника“, професионално направление 4.1 

Физически науки 

Гласували: 24, от тях ДА – 21, НЕ – 1, БЕЛИ – 2    

3. 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. Пламен Иванов Даскалов – РУ “Ангел Кънчев“, кат. Автоматика и 

мехатроника, научна специалност „Автоматизация на производството“ от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

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

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

дтн инж. Георги Славчев Михов.  

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

 

 По доклад на доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител на катедра «Силова 

електроника», беше внесено предложение за утвърждаване на решението на КС на 

катедра „Силова електроника“ за заемане на АД „асистент” в професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност 

„Електронни преобразуватели ”) от  д-р  инж. Теодора Пламенова Тодорова. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 20, от тях ДА – 19 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 1 
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Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение 

Доц. Н. Хинов запозна ФС с мнението на деканския съвет относно кадровото 

развитие на факултета и обоснова следващото обявяване на свободни места за АД 

„асистент“. Изказаха се доц. К. Аспарухова, проф. Е. Манолов, проф. И. Илиев и доц. С. 

Андреев. Ръководителите на катедри „Силова електроника“ и „Микроелектроника“ 

отговориха на поставените въпроси и декларираха, че катедрите разполагат с необходимия 

брой часове за исканите места. 

 По доклад на от доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител на катедра «Силова 

електроника», беше внесено предложение за обявяване на свободно място за АД 

„асистент” в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

(научна специалност „Индустриална електроника”). 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение 

 

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

«Микроелектроника», беше внесено предложение за обявяване на две свободни места за 

АД „асистент” в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика (научна специалност „Микроелектроника”). 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

За 1-во място:  Гласували: 20 , от тях ДА – 8 , НЕ – 11 , БЕЛИ – 1 

За 2-ро място:  Гласували: 20 , от тях ДА – 6 , НЕ – 12 , БЕЛИ – 2 

Решение: ФС на ФЕТТ не утвърждава внесеното предложение 

 

По точка втора от дневния ред: 

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

гласуване за утвърждаване от ФС на ФЕТТ на положителна атестация на докторанти от кат. 

„Силова електроника“ и „Микроелектроника“. 

Съгласно Решение на ФС, резултатите от електронното гласуване ще бъдат 

включени към настоящия протокол като неразделна негова част. 
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По точка трета от дневния ред: 

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

техника, беше внесено предложение за приемане на положителната рецензия на проф. дтн 

инж. Славка Цанова на учебник по дисциплината „Електронни системи за екологичен 

контрол“ – втора част с автор доц. д-р Марин Маринов. Предлага се учебникът да бъде 

отпечатан. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

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

«Микроелектроника», беше внесено предложение за възлагане на часове на д-р Атанас 

Тенев - до 200 (двеста) часа лаб. упражнения по „Цифрови интегрални технологии“ 

бакалавърска степен, редовно обучение, ФКСТ. 

По предложението изрази мнение доц. П. Якимов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 20 , от тях ДА – 13 , НЕ – 5 , БЕЛИ – 2 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение. 

 

Вр. ИД Декан на ФЕТТ: 

       (проф. д-р инж. Емил Манолов) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 

 


