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ПРОТОКОЛ № 4
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 13.12.2016 г. от 14 часа.
При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 22.
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 18.
Отсъстват: проф. Г. Михов, проф. А. Стойнова, доц. Д. Тодоров, доц. С. Табаков,
инж. В. Маноев, студент Хр. Христов
Дневен ред:
1. Кадрови въпроси
Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД
2. Учебни 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: проф. Сл. Цанова
Членове:
доц. Г. Николов
докт. Цвети Хранов
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:
 Доц. д-р инж. Д. Арнаудов, председател на научно жури за провеждане на
процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент”, запозна ФС на ФЕТТ с
резултата от проведения конкурс.
Въз основа на проведения конкурс и резултатите от него, научното жури не
предлага на ФС на ФЕТТ да избере кандидат за заемане на академичната длъжност „главен
асистент” в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Индустриална електроника” (Процедура № ФЕТТ75-ад1-029), за конкурс
обявен от ТУ – София в ДВ бр. 66 от 23.08.2016 г.
 По

доклад

от

доц.

д-р

Георги

Ангелов,

ръководител

на

катедра

“Микроелектроника”, беше предложено научно жури за защита на дисертационния труд на
маг. инж. Младен Бойков Митов на тема: “Изследване параметрите на плазма чрез
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микросонди ” за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” по професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност
“Технология на електронното производство”, с научен ръководител доц. д-р Валентин
Христов Видеков
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
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 – 1, БЕЛИ – 0
2. доц. д-р Валентин Христов Видеков (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално
направление „5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност
„Технология на електронното производство“
Гласували:18, от тях ДА –16, НЕ – 2, БЕЛИ – 0
Резервен член:
3. 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 –15, НЕ – 3, БЕЛИ – 0
Б. Външни
1. проф. дфн Александър Борисов Благоев (Физически факултет СУ „Кл.
Охридски), професионално направление

4.1 „Физически науки”, научна специалност

„Физика и плазма на газовия разряд“
Гласували:18, от тях ДА –16, НЕ – 1, БЕЛИ – 1
2. доц. д-р Евгения Цветанова Бенова (Департамент езиково обучение СУ „Кл.
Охридски), 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика и плазма на газовия
разряд“
Гласували:18, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 2
3. доц. д-р Емилия Георгиева Балабанова (ИЕ БАН), ), 4.1 „Физически науки”,
научна специалност „Физика и плазма на газовия разряд“
Гласували:18, от тях ДА –16, НЕ – 1, БЕЛИ – 1
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Резервен член:
4. проф. д-р Петко Костадинов Витанов (ЦЛСЕНЕИ-БАН), професионално
направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност
„Технология на електронното производство“
Гласували:18, от тях ДА –16, НЕ – 1, БЕЛИ – 1
За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. дтн
Тихомир Борисов Таков.
Гласували:18, от тях ДА –16, НЕ – 0, БЕЛИ – 2
Предлага се защитата да се състои на 06.04.2017 г. от 15.00ч. в БИЦ
Гласували:18, от тях ДА –14, НЕ – 2, БЕЛИ – 2
Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното жури и приема предложението за дата, час и
място за провеждане на защитата.
По точка втора от дневния ред:
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение за преместване от задочна в редовна форма на
обучение на маг. инж. Басри Кул, докторант на задочно обучение по научното
направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност
Електронизация) с научни ръководители проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов и доц. д-р
инж. Петър Иванов Якимов.
С явно гласуване предложението беше прието.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение за:
-

Приемане на положителна атестация на задочния докторант към катедра “ЕТ” маг.
инж. Веселина Атанасова Бързинска, професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (докторска програма: Теория на
електронните вериги и електронна схемотехника) с научен ръководител : доц. д-р
Емил Димитров Манолов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували:18, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 2
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Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на задочния докторант към
катедра “ЕТ” маг. инж. Веселина Атанасова Бързинска
-

отчисляване с право на защита на задочния докторант към катедра “ЕТ” маг. инж.
Веселина Атанасова Бързинска, считано от 01.09.2016 г.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували:17, от тях ДА –14, НЕ – 1, БЕЛИ – 2

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита задочния докторант към катедра
“ЕТ” маг. инж. Веселина Атанасова Бързинска, считано от 01.09.2016 г.


По

доклад

от

доц.

д-р

Георги

Ангелов,

ръководител

на

катедра

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за:
-

Приемане на положителната атестация на маг. инж. Атанас Танев - докторант на
редовно обучение по професионално направление „Електротехника, електроника и
автоматика“ (научна специалност “Микроелектроника”), с научни ръководители:
проф. д-р Марин Христов Христов и доц. д-р Иван Стефанов Узунов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували:18, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 1

Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на на маг. инж. Атанас Танев
-

отчисляване с право на защита на докторанта Атанас Танев считано от 01.12.2016 г.,
поради изтичане на срока на докторантурата и изпълнен индивидуален план.
Гласували:18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита докторанта Атанас Танев считано от
01.12.2016 г.,
По точка трета от дневния ред:
 Деканът доц. Е. Манолов направи съобщение относно връчване на дипломите на
възпитаниците на факултета.
Декан на ФЕТТ:
/доц. д-р инж. Емил Манолов/
Протоколчик:
/доц. д-р инж. Йорданка Марчева/
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