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ПРОТОКОЛ № 7 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 27.03.2018 г. от 14.00 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 25. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 21. 

Отсъстват: проф. В. Видеков, докторант Цв. Хранов, студ. Р. Калайджиева 

 

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  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. С. Андреев 

Членове:        гл. ас. Д. Николов 

  ас. Ст. Денчев 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 проф. дтн инж. Георги Славчев Михов, председател на научно жури, по 

процедура за заемане на академична длъжност „професор" (№ на процедурата ФЕТТ75-

ад3-036), представи решението на научното жури. Журито прави предложение за 

избирането на единствения кандидат доц. д-р инж. Емил Димитров Манолов.  

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 21,  от тях  ДА – 20,  НЕ – 1,  БЕЛИ – 0    

Решение: въз основа на резултатите от гласуването, ФС на ФЕТТ избира доц. д-р инж. 

Емил Димитров Манолов за „професор" в професионaлно направление:  5.2 
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Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: „Теория на електронните 

вериги и електронна схемотехника ”. 

 

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

електроника“, беше внесено предложение за заемане на АД „асистент“, от единствения 

кандидат маг. инж. Гергана Илиева Вачева по професионално направление 5.2. 

„Електротехника електроника и автоматика“, научна специалност „Индустриална 

електроника“. 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 21,  от тях  ДА – 19,  НЕ – 1,  БЕЛИ – 1    

Решение: маг. инж. Гергана Илиева Вачева заема АД „асистент“ 

 

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

внесено предложение за назначаване на инж. Васил Сашков Костов 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: 21,  от тях  ДА – 20,  НЕ – 0,  БЕЛИ – 1    

Решение: инж. Васил Сашков Костов заема АД „асистент“ 

 

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

беше внесено предложение за откриване на процедура за предварително обсъждане на 

дисертационния труд на проф. д-р Славка Цанова на тема: “Виртуални системи за 

обучение в инженерното образование” за присъждане на образователна и научна степен 

“Доктор на науките” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност: „Автоматизация на непроизведствената сфера“. 

Доц. Хинов представи информация относно представените документи и 

съответствието с изискванията на правилника. Изказа се доц. Якимов.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  
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 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра Микроелектроника, 

беше внесено предложение за откриване на процедура за предварително обсъждане на 

дисертационния труд на доц. д-р Дориан Минков на тема: “ Характеризиране на тънки 

слоеве и повърхностни цепнатини в метали посредством електромагнитни методи и 

технологии ” за присъждане на образователна и научна степен “Доктор на науките” по 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Микроелектроника“. 

Доц. Хинов представи информация относно представените документи и 

съответствието с изискванията на правилника.  

Доц. Г. Ангелов представи кандидата, изказа се и проф. А. Стойнова. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

 

По точка втора от дневния ред: 

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

беше предложено доц. д-р Боряна Рангелова Цанева от кат. „Химия“ да бъде избрана за 

съръководител на маг. инж. Тобия Славов Карагьозов – докторант редовно обучение с 

ръководител проф. д-р Валентин Христов Видеков. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването предложението е прието.    

 

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

техника, беше внесено предложение за утвърждаване на положителна атестация на  

задочен докторант Кирил Василев Николов, с научни ръководители доц. д-р Тодор 

Джамийков и доц. д-р Катя Аспарухова. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването предложението е прието.    

 

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

техника, беше внесено предложение за прекъсване на обучението за една година по 
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семейни причини, 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 утвърждаване на положителна атестация на  докторанти 

към катедрата. 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат за: 

 маг. инж. Николай Петев Браянов - докторант на редовно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна 

специалност “ Микроелектроника”), с научни ръководители: проф. д-р Анна Владова 

Стойнова, 

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

 маг. инж. Нина Руменова Спасова - докторант на редовно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна 

специалност “ Микроелектроника”), с научни ръководители: проф. д-р Славка Славчева 

Цанова и доц. д-р Светозар Кръстев Андреев 

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

 маг. инж. Мария Илиева Илиева - докторант на редовно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна 

специалност “ Микроелектроника”), с научен ръководител: проф. д-р Славка Славчева 

Цанова 

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

 маг. инж. Красимир Иванов Аршинков - докторант на задочно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна 

специалност “ Микроелектроника”), с научни ръководители: доц. д-р Георги Василев 

Ангелов и проф. д-р Огнян Наков 

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

 маг. инж. Мирослав Красимиров Андреев - докторант на задочно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна 
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специалност “ Микроелектроника”), с научен ръководител: доц. д-р Георги Василев 

Ангелов 

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

 маг. инж. Георги Георгиев Савов - докторант на задочно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна 

специалност “ Микроелектроника”), с научен ръководител: доц. д-р Георги Василев 

Ангелов 

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

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването положителната атестация на 

докторантите е приета.    

 

По точка трета от дневния ред: 

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

техника, беше внесено предложение проф. д-р инж. Тодор Павлов Нешков да бъде избран 

за рецензент на учебник по дисциплината „Електронна схемотехника“, второ издание, с 

автори проф. дтн Георги Михов и доц. д-р Ивайло Пандиев.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

 По доклад на проф. д-р Огнян Андреев (Стопански факултет) беше разгледано 

предложение за участие на представители на ФЕТТ в създаването на Център за споделена 

наука и бизнес с университетски статут. 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно 

 Доц. Н. Хинов внесе предложение като представител на факултета в състава на 

учебно-методичния съвет към Център за развитие и квалификация да бъде избран проф. 

Иво Илиев. 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

 Доц. Н. Хинов внесе предложение във връзка с кандидат-студентската кампания 

дейността на факултета да бъде рекламирана в София – атлас. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 Проф. И. Илиев информира ФС относно промените в Правилника за издаване на 

учебна литература в печатната база на ТУ 
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 Доц. Н. Хинов внесе информация относно предстоящата конференция 

Електроника през м. май 

 Доц. Н. Хинов внесе предложение за колективно членство на факултета в Съюза 

по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 Доц. П. Якимов внесе информация относно конференцията ЕТ – Созопол. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 


