ПРОТОКОЛ No. 16
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 10.03.2015 г. от 14 часа.
При списъчен състав от 27 члена на ФС, редуциран 26, присъстват 22.
При списъчен хабилитиран състав от 21 члена на ФС, редуциран 20, присъстват 18.
Отсъстват: проф. Георги Михов - в чужбина, проф. Славка Цанова – отпуск, доц.
Митьо Митев, гл.ас. Венцеслав Маноев, докт. Димитър Бадаров.
Дневен ред:
1.Докторантски въпроси.
2.Кадрови въпроси.
3.Възлагане на занятия за летен семестър на учебната 2014/2015.
4.Въпроси относно акредитацията на докторски програми.
5. Текущи.
= С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.
= Деканът доц. Емил Манолов предложи следната комисия за провеждане на тайно
гласуване:
Председател: доц. Димитър Арнаудов
Членове: доц. Росен Радонов
студ. Симеон Михов
= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:
= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра „Електронна
техника”, хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.
В резултат от гласуването ФС реши:
1. Да бъде атестирана положително маг. инж. Мариета Георгиева Ковачева,
докторант на редовно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика /докторска програма Теория на електронните вериги и
електронна схемотехника/, с научен ръководител доц. д-р Ивайло Миланов Пандиев.
Гласували: 17 , от тях ДА – 15, НЕ – 2, БЕЛИ – 1
2. Да бъде отписана с право на защита маг. инж. Мариета Георгиева Ковачева,
докторант на редовно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика /докторска програма Теория на електронните вериги и
електронна схемотехника/.
Гласували: 17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
= По доклад от доц. д-р Анна Андонова, Ръководител на катедра
„Микроелектроника“, хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.
В резултат от гласуването ФС реши:
1. Да бъде зачислен маг. инж. Николай Петев Браянов като докторант на редовно
обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
/докторска програма Микроелектроника/.
Гласували: 18 , от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
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2. За научен ръководител на маг. инж. Николай Петев Браянов, докторант на
редовно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика /докторска програма Микроелектроника/, да бъде избрана доц. д-р Анна
Владова Андонова.
Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
= С явно гласуване и пълно мнозинство ФС реши темата на дисертационния труд
на Велислава Гришина Спасова (докторант на редовно обучение по докторска програма
Електронизация с научен ръководител проф. дтн Иво Цветанов Илиев) да бъде променена
от “Методи, устройства и системи приложими при асистиране на възрастни и хора с
увреждания” на „Методи и алгоритми за обработка на данни в асистиращи системи за
възрастни и хора с увреждания”.
= Зам. деканът по учебната част доц. Тодор Джамийков представи бюлетината за
атестиране на докторанти. Съгласно решение на ФС резултатите от електронно гласуване
ще бъдат включени към настоящия протокол като неразделна негова част.
По точка втора от дневния ред:
= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше предложено трето удължение на трудовия договор на проф. д-р инж.
Елисавета Димитрова Гаджева, считано от 14.07.2015 г. Членовете на ФС проведоха тайно
гласуване с резултат:
Гласували: 22, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 2
= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше предложено първо удължение на трудовия договор на доц. д-р инж. Емил
Николов Димитров, считано от 19.10.2015 г. Членовете на ФС проведоха тайно гласуване
с резултат:
Гласували: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 1, БЕЛИ – 0
= По доклад от проф. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова
електроника” беше предложено да се обяви свободно място за асистент по професионално
направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност
„Електронни преобразуватели”) с потенциален кандидат маг. инж. Владимир Владимиров
Димитров. Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
= По доклад от доц. д-р Анна Андонова, Ръководител на катедра
„Микроелектроника“ беше предложено да се обяви 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) с потенциален кандидат ас. д-р Елица Емилова
Гиева. Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше предложена научно жури по процедура за защита на дисертационен труд
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на тема: “Изследване и поведенческо моделиране на електронни схеми и системи със
смесени сигнали” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от маг. инж.
Мариета Георгиева Ковачева по професионалното направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика /докторска програма Теория на електронните вериги и
електронна схемотехника/ с научен ръководител доц. д-р инж. Ивайло Миланов Пандиев.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
А. Вътрешни
1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ
16 „ДА”, 0 „Не”, 1 „Бели”
2. доц. д-р инж. Ивайло Миланов Пандиев – ФЕТТ, кат. ЕТ
16 „ДА”, 0 „Не”, 1 „Бели”
резервен член:
3. проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева – ФЕТТ, кат. ЕТ 15 „ДА”, 0 „Не”, 2
„Бели”
Б. Външни
1. проф. дтн инж. Стефан Иванов Куцаров – НБУ
16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели”
2. доц. д-р инж. Нина Жечкова Джерманова – СУ „Св. Кл. Охридски” 17 „ДА”, 0 „Не”, 0
„Бели”
3. доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска – ТУ-Габрово 16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели”
резервен член:
4. доц. д-р инж. Георги Иванов Стоилов – БАН
15 „ДА”, 0 „Не”, 2„Бели”
За председателстващ първото заседание на научното жури
се предлага проф. дтн инж. Георги Славчев Михов.

17 „ДА”, 0 „Не”, 0„Бели”

Предлага се защитата да се състои на 07.07.2015 г.
от 17,30 ч. в зала 2140.

17 „ДА”, 0 „Не”,0 „Бели”

= В резултат от гласуването бяха приети съставът, председателят на комисията и
датата на защитата.
По точка трета от дневния ред:
= Зам. деканът по учебната част доц. Тодор Джамийков представи бюлетината за
електронно гласуване за възлагане на занятия на преподаватели за летния семестър на
учебната 2014/2015 година. Съгласно решение на ФС резултатите от електронно гласуване
ще бъдат включени към настоящия протокол като неразделна негова част.
По точка четвърта от дневния ред:
Доц. Марин Маринов информира ФС относно акредитацията на докторски
програми.
По точка пета от дневния ред:
= По доклад от доц. Емил Манолов, декан на ФЕТТ, ФС реши с явно гласуване да
бъде награден доц. д-р инж. Красимир Христов Денишев с Университетска награда
„Златен медал с грамота“ по повод неговата 65-та годишнина.
Гласували: 21, от тях за – 17, против – 3, въздържали се – 1
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След явно гласуване ФС реши:
= Да бъде приета учебната програма по дисциплината Електрометрия в
наноелектроника
за
ОКС
„магистър”
специалност
„Микротехнологии
и
наноинженеринг“,
Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 0
= Да бъде приета учебната програма по дисциплината Мениджмънт за ОКС
„бакалавър”, код BE39.2.
Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 0
= Да бъде приета учебната програма по дисциплината Управление на проекти за
ОКС „магистър”, код МЕ06.
Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 0
= С явно гласуване ФС реши да бъде допечатан поради изчерпване на тиража,
съгласно изискванията на „Правилата за издаване на учебна литература в ТУ-София”,
Учебник по Автоматизация на електронното производство с автор: проф. д-р Стефан
Йорданов Овчаров.
Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 0
= С явно гласуване ФС реши да бъде допечатан поради изчерпване на тиража,
съгласно изискванията на „Правилата за издаване на учебна литература в ТУ-София”,
Учебник по Ядрена електроника с автори: проф. дтн Иван Данаилов Ванков и доц. д-р
Митьо Георгиев Митев.
Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 0
Декан на ФЕТТ:
/доц. д-р инж. Емил Манолов/
Протоколчик:
/гл.ас. д-р инж. Катя Аспарухова/
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