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ПРОТОКОЛ № 1 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 01.10.2019 г. от 15 часа. 

Списъчен състав на ФС 26 члена, кворум 18, присъстват 21. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 21 члена, кворум 14. Присъстват 17. 

Отсъстват: чл .кор. проф. Г. Михов, доц. М. Митев, доц. С. Андреев, доц. Т. 

Тодоров, гл. ас. К. Рускова 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

Докладва: доц. д-р Н. Хинов – Зам.-декан НПД 

2. Възлагане на хонорувани часове за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. за 

задочно обучение, ОКС „магистър“. 

Докладва: доц. д-р Р. Радонов – Зам.-декан УД 

3. Атестиране на преподавателски и непреподавателски състав във ФЕТТ. 

Докладва: доц. д-р Д. Арнаудов – Председател на КА 

4. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: проф. д-р А. Стойнова 

Членове:        доц. д-р К. Аспарухова 

 гл. ас.  д-р Д. Николов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 Доц. Н. Хинов внесе за разглеждане предложението на катедра „Електронна 

техника“ за обявяване на конкурс за академична длъжност „професор"  по професионалното 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност: „Методи, 

преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични и биологични 
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величини“) към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. Катедрата има потенциален 

кандидат. 

Доц. Хинов представи обосновката за обявяване на конкурса.  

 На основание заповед на ректора № ОЖ – 5.2-80 от 15.07.2019 г. Факултетният 

научен съвет (ФНС) беше разширен. 

 Списъчния състав на разширения ФНС е 27. Кворум – 18. Присъстват 23.  

 От разширения състав присъстват: Проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов, 

Проф. д-р инж. Таничка Крумова Василева, Проф. д–р инж. Тодор Стоянов Джамийков, 

Проф. д–р инж. Стефан Евтимов Табаков, Проф. д–р инж. Марин Христов Христов, Проф. 

д–р инж.  Иван Стоянов Ячев  

 Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 23, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 3 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава обявяването на конкурса. 

 Доц. Н. Хинов внесе за разглеждане предложението на катедра „Електронна 

техника“ за обявяване на конкурс за академична длъжност „професор"  по професионалното 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност: 

„Електронизация“) към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. Катедрата има потенциален 

кандидат. 

 Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 23, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 6 

 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава обявяването на конкурса. 

 По доклад на доц. д-р инж. Ивайло Пандиев, зам. ръководител катедра 

Електронна техника, беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „главен асистент“ по професионалното направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност: „Електронизация“) към 

катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. Катедрата има потенциален кандидат. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава обявяването на конкурса. 
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 По доклад на доц. д-р инж. Ивайло Пандиев, зам. ръководител катедра 

Електронна техника, беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „главен асистент“ по професионалното направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност: „Методи, 

преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични и биологични 

величини“) към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. Катедрата има потенциален 

кандидат. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава обявяването на конкурса. 

 

 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 „Микроелектроника“). 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 17, от тях ДА – 11, НЕ – 4, БЕЛИ – 2 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава обявяването на свободно място за асистент. 

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

електроника” беше внесено предложение за удължаване на неплатеният отпуск на ас. 

Димчо Хвърчилков по негова молба с една година по семейни причини, считано от 

22.10.2019г. до 22.10.2020г. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 По доклад на доц. д-р инж. Ивайло Пандиев, зам. ръководител катедра 

Електронна техника, беше внесено предложение за първо удължение на трудовия договор 

на чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов, считано от 09.11.2019 г. 

 Доц. Н. Хинов представи пред ФС проф. Г. Михов съгласно изискванията на 

правилника. Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

          Гласували: 19, от тях  ДА –18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
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Решение: ФС на ФЕТТ взе решение за първо удължение на трудовия договор на чл.-кор. 

проф. дтн инж. Георги Славчев Михов, считано от 09.11.2019 г. 

 По доклад на доц. д-р инж. Ивайло Пандиев, зам. ръководител катедра 

Електронна техника, беше внесено предложение за: 

- Награждаване на чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов с 

Университетска награда „Почетен златен медал с ринг, трикольорна лента и надпис 

на гърба с името на получателя, синя почетна лента през рамо с надпис 

“Технически университет – София” и почетна грамота (пергамент) в тубус“; 

     Гласували: 19, от тях  ДА –17, НЕ – 1, БЕЛИ – 1 

- Награждаване на доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов с Университетска 

награда „Златен медал с грамота“ за значителен принос в развитието на ТУ - 

София, както и за отлична дългогодишна преподавателска, научноизследователска 

и административна дейноср във ФЕТТ по случай 80- та му годишнина. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението за награди. 

 

По точка втора от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р инж. Ивайло Пандиев, зам. ръководител катедра 

Електронна техника, беше внесено предложение за възлагане на занятия на преподаватели. 

- гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов – 8 ч. лекции и до 3 ч. изпит по Проектиране на 

вградени микропроцесорни системи, ОКС „Магистър”, ФЕТТ, задочно обучение 

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

- инж. Дойчо Димитров Дойчев - 5 ч. лекции по заместване и 3 ч. изпит по 

Електронни аналогови устройства с цифрово управление, ОКС „Магистър”, ФЕТТ, 

задочно обучение 

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

 

По точка трета от дневния ред: 

 доц. д-р инж. Димитър Арнаудов, председател на комисията по атестиране във 

ФЕТТ, внесе за утвърждаване във ФС на ФЕТТ предложенията за комплексни оценки на 
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преподавателски и непреподавателски състав за съответния период на атестиране, 

съгласно решение на Комисията по атестиране.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Катедра „Силова електроника“ 

1. Проф. дтн инж. Михаил Христов Анчев – „много добра“ оценка. 

     Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

2. Инж. Пламен Христов Аврамов – „много добра“ оценка. 

     Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

2. Техн. изп. Стела Иванова Милева – „много добра“ оценка. 

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

Катедра „Химия“ 

1. Гл. ас. д-р инж. Камелия Георгиева Рускова – „много добра“ оценка. 

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

2. Инж. Петър Цоков Петров – „много добра“ оценка. 

Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

3. Инж. Веселина Стефанова Милушева – „много добра“ оценка. 

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

Катедра „Микроелектроника“  

1. Маг. инж. Нина Руменова Спасова – „много добра“ оценка. 

Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

2. Маг. инж. Борислав Борисов Бонев; – „много добра“ оценка. 

Гласували: 17, от тях ДА – 15, НЕ – 2, БЕЛИ – 0 

3. Д-р инж. Георги Добрев Колев. – „много добра“ оценка. 

Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

Катедра „Електронна техника“ 

1. Доц. д-р инж.  Георги Тодоров Николов – „много добра“ оценка. 

Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

2. Доц. д-р инж.  Марин Беров Маринов – „много добра“ оценка. 

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

3. Доц. д-р инж.  Митьо Георгиев Митев – „много добра“ оценка. 
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     Гласували: 17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

4. Доц. д-р инж.  Тодор Георгиев Тодоров – „много добра“ оценка. 

Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

5. Гл. ас. д-р инж. Марияна Димитрова Маноева – „много добра“ оценка. 

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

6. Маг. инж. Мария Иванова Колева – „много добра“ оценка. 

Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

Сту 

дентска канцелария 

1. Старши експерт Анелия Иванова Христова – „много добра“ оценка. 

Гласували: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

2. Главен експерт Красимира Пенева Герасимова – „много добра“ оценка 

Гласували: 17, от тях ДА – 15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1 

3.  Главен експерт Адриана Йорданова Николова – „много добра“ оценка. 

Гласували: 17, от тях ДА – 15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложените оценки. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 Доц. Р. Радонов запозна ФС с класирането на ФЕТТ на първо място в ТУ по 

научни постижения и публикации 

 Деканът на ФЕТТ, проф. И. Илиев внесе информация относно приключилата 

кандидат-студентска кампания и прием. 

 Деканът на ФЕТТ, проф. И. Илиев внесе информация относно учебния план на 

новата специалност „Автомобилна електроника“. 

Изказаха се проф. М. Анчев, доц. М. Маринов, проф. В. Видеков. 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


