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ПРОТОКОЛ № 8 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 25.04.2017 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 24. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 19. 

Отсъстват:  проф. А. Стойнова, доц. Г. Николов, студ. Хр. Христов 

  проф. Сл. Цанова – командировка в чужбина 

 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. И. Пандиев 

Членове:       доц. С. Андреев 

  докт. Ц. Хранов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

По точка първа от дневния ред  

 

 проф. д-р инж. Марин Христов Христов, председател на научно жури, по 

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

ФЕТТ75-ад3-033) докладва за приключване на работата на научното жури по конкурса. 

Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р инж. Валентин Христов Видеков, за 

когото журито прави предложение за избирането му за „професор". 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира доц. д-р инж. Валентин Христов Видеков за  

„професор" към катедра „Микроелектроника” в професионaлно направление: 5.2 

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

електронното производство ”. 
 

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

заемане на академична длъжност „доцент" (№ на процедурата ФЕТТ75-ад2-032) 

докладва  за приключване на работата на научното жури по конкурса. Единствен 

кандидат по конкурса е гл. ас. д-р инж. Василий Платонович Чумаченко, за когото 

журито прави предложение за избирането му за „доцент".  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували:19, от тях ДА –13, НЕ – 3, БЕЛИ – 3    

Решение: ФС на ФЕТТ избира гл. ас. д-р инж. Василий Платонович Чумаченко, за  

„доцент" към катедра „Електронна техника” в професионaлно направление: 5.2 
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Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: „Автоматизация на 

инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”. 

 

 доц. д-р инж. Боряна Цанева, председател на комисия за разглеждане на 

документи по процедура за преминаване на гл. ас. д-р инж. Михаела Георгиев 

Георгиева от Институт по физикохимия – БАН на същата академична длъжност в ТУ-

София, ФЕТТ, катедра „Химия“, докладва за приключване на работата на комисията . 

Комисията предлага прехвърлянето на кандидата. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава преминаването на гл. ас. д-р инж. Михаела 

Георгиев Георгиева от Институт по физикохимия – БАН на същата академична 

длъжност в ТУ-София, ФЕТТ, катедра „Химия“, в професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Химия“. 

 

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

“Микроелектроника”, беше предложено научно жури за конкурс за заемане на 

академична длъжност „главен асистент” по професионално направление „5.2 

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

инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“. 

  Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

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

състав:  

А. Вътрешни: 

1. проф. дтн   Тихомир Борисов Таков  (кат. МЕ- ФЕТТ),  професионално 

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

„Микроелектроника“.  

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

2. проф. д-р Марин Христов Христов (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално 

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

„Микроелектроника“.  

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

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

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Микроелектроника“.  

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

Резервен член: 

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

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

„Микроелектроника“ 

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

Б. Външни 

1. доц. д-р Венцислав Митков Янчев (кат. Твърдотелна електроника - Упсала 

университет - Швеция, Факултет Технически науки), професионално направление  5.2 

Електротехника, електроника и автоматика,  научна специалност “Микроелектроника” 

Гласували: 18, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 1    
2. проф. д-р Петко Костадинов Витанов (ЦЛСЕНЕИ към БАН), професионално 

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

„Микроелектроника“ 

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

3. проф. д-р Стефан Евтимов Табаков – пенсионер, професионално 

направление  5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Електронни преобразуватели“ 

Гласували: 18, от тях ДА –16, НЕ – 1, БЕЛИ – 1   
За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. д-р 

Славка Славчева Цанова 

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

За научен секретар на научното жури се предлага проф. дтн Тихомир Борисов 

Таков. 

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

Предлага се изпитът да се състои на 22.06.2017 год. от 10.00 часа в зала 1113. 

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

 

 По доклад от доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов, ръководител на 

катедра “Силова електроника” беше внесено предложение за удължаване на срока на 

трудовия договор с 1 година за трети път на проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов, 

считано от 03.07.2017 г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 24  от тях ДА –18, НЕ – 3, БЕЛИ – 3    

Решение: ФС на ФЕТТ удължава за трети път срока на трудовия договор с 1 година на 

проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов, считано от 03.07.2017 г. 

 Проф. Илиев изказа мнение за обвързване на правилата, по които се обявяват 

конкурси за АД с финансовото състояние на съответния факултет. Разви се дискусия, 

на която се изказаха проф. Анчев, доц. Манолов, доц. Якимов. 

 

По точка втора от дневния ред  

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за възлагане провеждането на учебни 

занятия на доц. д-р Красимир Христов Денишев за летен семестър на учебната 

2016/2017 година. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

 

Решение: ФС възлага на доц. д-р Красимир Христов Денишев провеждането на учебни 

занятия за летен семестър на учебната 2016/2017 година както следва: 

- по дисциплината Полупроводникова електроника - „Автоматика, информаци-

онна и управляваща техника“, ФА, , ОКС бакалавър,  редовно обучение - до 30 

часа изпит   

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

- по дисциплината Технологии за микро- и наносистеми – „Микротехнологии и 

наноинженеринг“, ФЕТТ, ОКС магистър, редовно обучение - до 1 час изпит. 

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

-      Дипломанти - ФЕТТ - до 10 часа за дипломанти 

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

 Деканът доц. Е. Манолов запозна ФС с разпределението на финансовите 

средства на факултета. Изказаха се доц. Серафимов, ас. В. Маноев. 

 С явно гласуване разпределението на финансовите средства на факултета беше 

прието с резултат  
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Гласували: 24, от тях ДА –23, против 1, въздържали се няма     

 

 Деканът доц. Е. Манолов внесе предложение за допълнително материално 

стимулиране в размер на 300 (триста) лева на всички членове на ФЕТТ на основен 

трудов договор по случай 24 май. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 Деканът доц. Е. Манолов внесе информация относно: 

- наградата „Питагор”. От факултета е представена кандидатурата на доц. Мария 

Пандиева за наградата за млад учен; 

- има възможност за заявяване на книги за закупуване от библиотеката на 

университета; 

- конференцията ЕТ в Созопол за 2017г е предвидена да се състои в периода 12-14 

септември. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 


