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ПРОТОКОЛ № 9 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 25.06.2019 г. от 15 часа. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26 члена., кворум 18, присъстват 24. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, редуциран състав 20, кворум 14. Присъстват 

19. 

Отсъстват:  проф. Сл. Цанова и доц. Р. Радонов  – командировка в чужбина; 

доц. Н. Хинов, гл .ас. М. Маноева 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

Докладват: р-ли катедри 

2. Обсъждане и приемане на правилник на Правилник на Координационния съвет 

Докладва: проф. дтн И. Илиев, Декан на ФЕТТ 

3. Приемане на отчети на договори в подкрепа на докторанти, сесия 2018 

Докладва: доц. Д. Арнаудов, р-л катедра СЕ 

4. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. Д. Арнаудов  

Членове:        гл. ас. К. Рускова 

 докторант Р. Несторов  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

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

процедура за заемане на академична длъжност „професор" № ФЕТТ75-ад3-037 запозна 

ФС с решението на журито, което предлага единственият кандидат доц. д-р инж. Тодор 

Стоянов Джамийков да бъде избран да заеме академична длъжност „професор". 

 На основание заповед на ректора № ОЖ – 5.2-64/31.05.2019 г. ФНС беше 
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разширен. 

 Списъчния състав на разширения ФНС е 28. Редуциран състав 26. Кворум – 18. 

Присъстват 23.  

 От разширения състав присъстват проф. д–р инж. Стефан Табаков, проф. д–р инж.  

Иван Ячев, проф. д–р инж. Никола Колев, проф. дтн дфн Марин Ненчев. 

Членовете на Разширения ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 21, от тях ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 2 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава избора. 

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

техника, беше внесено предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“ по 

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна 

специалност Електронизация/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ на маг. инж. 

Борислав Тодоров Ганев. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава назначението. 

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

техника, беше внесено предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“ по 

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна 

специалност Квантова и оптоелектроника/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ на 

маг. инж. Цветомир Николов Лазаров. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава назначението. 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за обявяване на свободно място за 

асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 

(специалност „Технология на електронното производство“). 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 19, от тях ДА – 12, НЕ – 5, БЕЛИ – 2 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава обявяването на свободно място за асистент. 
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 доц. д-р инж. Боряна Цанева, председател на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „главен асистент“ № ФЕТТ75-ад1-038 запозна ФС с 

решението на журито, което предлага на ФС единствения кандидат д-р инж. Анелия 

Иванова Цанова Донева да заеме академичната длъжност „главен асистент“. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 19, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава избора. 

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

електроника” беше внесено предложение за заемане на АД „асистент“ по ПН 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Индустриална 

електроника“ към катедра „Силова електроника“, ФЕТТ от единствения кандидат маг. 

инж. Цвети Христов Хранов.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 19, от тях ДА – 16, НЕ – 3, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава назначението. 

По точка втора от дневния ред: 

Проф. Илиев даде думата за обсъждане на предварително предложения правилник. 

Изказаха се доц. Г. Ангелов, доц. М. Митев, доц. П. Якимов, проф. М. Анчев, проф. И. 

Илиев. 

С явно гласуване правилникът беше приет единодушно. 

По точка трета от дневния ред: 

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

електроника” беше внесено предложение за приемане на отчет на втори етап по 

докторантски договор № 182ПД0012-03 на тема: “Електронни преобразуватели за зарядни 

станции за електромобили” с научен ръководител доц. д-р инж. Димитър Арнаудов и 

докторант маг. инж. Стоян Вучев. 

Докторантът Ст. Вучев представи пред ФС основните резултати на проекта. 

Въпроси по проекта зададоха проф. Видеков, доц. Джамийков, доц. П. Якимов. 

С явно гласуване отчетът по докторантския договор беше приет единодушно. 
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По точка четвърта от дневния ред: 

 Приемане на график на учебния процес: 

За ОКС „магистър“ – задочно обучение, спец. „Електроника“ – I, II година  

За ОКС „магистър“ – редовно обучение, спец. „Електроника“ – 3 семестър 

За ОКС „бакалавър“ – редовно обучение, спец. „Електроника“ – 7 и 8 семестър 

 С явно гласуване графикът беше приет единодушно. 

 Избор на балообразуващи дисциплини за ОКС „магистър“.  

Пред ФС студ. Радостина Калайджиева изтегли като балообразуващи следните 

дисциплини: 

- Измервания в електрониката; 

- Микроелектроника; 

- Токозахранващи устройства 

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


