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ПРОТОКОЛ № 1 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 04.10.2016 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. Г. Михов, доц. М. Маринов, доц. С. Табаков, В. Маноев 

 

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:   доц. И. Пандиев 

Членове:       доц. С. Андреев 

                      докт. Цвети Хранов 

                        

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

 Проф. д-р инж. Таничка Василева, председател на научно жури, по  

процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент" № ФЕТТ75-ад1-028  

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

кандидат по конкурса  е ас. д-р инж. Димитър Николов Николов, за когото журито 

прави предложение за избирането му за „главен асистент"  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира ас. д-р инж. Димитър Николов Николов за „главен 

асистент" към катедра „Електронна техника” в професионaлно направление: 5.2 

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

електронните вериги и електронна схемотехника”. 

 

 доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ 

представи доклада на проф. дтн инж. Георги Михов, председател на научно жури, по 

процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент" № ФЕТТ75-ад1-027 за 

приключване на работата на научното жури по конкурса. Единствен кандидат по 

конкурса е ас. д-р инж. Любомир Валериев Богданов, за когото журито прави 

предложение за избирането му за „главен асистент".  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували:19, от тях ДА –19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0    
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Решение: ФС на ФЕТТ избира ас. д-р инж. Любомир Валериев Богданов за „главен 

асистент" към катедра „Електронна техника” в професионaлно направление: 5.2 

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

електронните вериги и електронна схемотехника”. 

 

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

електроника” беше внесено предложение за заемане на АД „асистент“ от единствения 

кандидат маг. инж. Димчо Станчев Хвърчилков. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира маг. инж. Димчо Станчев Хвърчилков за „асистент" 

към катедра Силова електроника” в професионaлно направление: 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност: „Електронни преобразуватели“.  
    

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

електроника” беше внесено предложение за определяне на научно жури по процедура 

за заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление  

5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Индустриална 

електроника“ към катедра “Силова електроника” . 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

A. Вътрешни: 

1. Доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов – ПН 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“, научна специалност „Индустриална електроника“ 

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

2. Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов – ПН 5.2. „Електротехника, 

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

“Електронни преобразуватели”; 

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

3. Доц. д-р инж. Пани Андреев Карамански – ПН 5.2. „Електротехника, 

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

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

Резервен вътрешен член:  

1. Доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов – ПН 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“, научна специалност “Електронни преобразуватели”, 

„Индустриална електроника“. 

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

Б. Външни членове: 

1. Проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков – ПН 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“, научна специалност „Електронни преобразуватели“, 

„Индустриална електроника“; 

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

2. Проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров – ПН 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“, научна специалност „Теория на електронните вериги“, 

„Електронизация“, „Индустриална електроника“. 

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

Резервен външен член:  
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1. доц. д-р инж. Николай Димитров Маджаров – ПН 5.2. „Електротехника, 

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

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

Дата на провеждане на изпита: 25.11.2016г.,  9:00ч., зала 1405.  

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

Председател на НЖ: доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов 

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

Научен секретар на НЖ: доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов 

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

 

Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

предложения 

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор” по професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика (научна специалност „Технология на електронното 

производство“) с потенциален кандидат доц. д-р Валентин Христов Видеков. 

 Деканът доц. Е. Манолов представи пред ФС приетите от АС решения относно 

правилата за развитие на АС и представи състоянието на катедра „Микроелектроника”. 

 Доц. Г. Ангелов – ръководител катедра „Микроелектроника” представи 

обосновката на катедрата, с която се иска обявяването на такъв конкурс. 

 

 С явно гласуване ФС прие предложението за разглеждане на кандидатурата. 

 

 Доц. Е. Манолов представи подробна информация относно броя и вида на 

публикациите, научно-изследователските проекти, цитати, учебни пособия и учебни 

курсове, съгласно изискванията на Правилника. 

 Проведе се обсъждане, на което се изказаха проф. М. Анчев, доц. Б. Цанева, 

проф. С. Цанова, проф. А. Стойнова, проф. И. Илиев, доц. И. Пандиев. Доц. Видеков 

отговори на поставените въпроси. 

 След проведеното обсъждане, ФС с явно гласуване взе решение за гласуване 

обявяването на конкурса.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях  ДА –10, НЕ – 5, БЕЛИ – 4 

Решение: ФС на ФЕТТ предлага на Ректора на ТУ-София да представи пред АС доклад 

за обявяване по изключение на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” 

по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Технология на електронното производство“, с потенциален кандидат доц. 

д-р Валентин Христов Видеков. 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

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

техника”, беше предложен за приемане индивидуален план за работа на задочен 

докторант Виктор Томов Томов  

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували:17, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0  
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Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на задочен докторант Виктор 

Томов Томов с научни ръководители проф. дтн инж. Иво Илиев и доц. д-р инж. Весела 

Кръстева. 

 

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

техника”, беше предложен за приемане индивидуален план за работа на задочен 

докторант Кирил Славчев Иванов  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на задочен докторант Кирил 

Славчев Иванов с научни ръководители проф. дтн инж. Иво Илиев и доц. д-р инж. 

Серафим Табаков 

 

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

“Микроелектроника”, беше предложен индивидуалния план на маг. инж. Мирослав 

Красимиров Андреев.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на маг. инж. Мирослав 

Красимиров Андреев. - докторант, зачислен със заповед № 2149 от 04.07.2016г. на 

задочно обучение по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“ (научна специалност “Микроелектроника”), с научен ръководител  доц. д-

р Георги Ангелов, на тема: “Проектиране и изследване на зарядна система за хибридни 

електромобили ”. 

 

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

“Микроелектроника”, беше предложен индивидуалния план на маг. инж. Нина 

Руменова Спасова.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на маг. инж. Нина Руменова 

Спасова. - докторант, зачислен със заповед № 2142 от 04.07.2016г. на редовно обучение 

по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ 

(научна специалност “Микроелектроника”), с научни ръководители  проф. д-р Славка 

Цанова и доц. д-р Светозар Андреев, на тема: “Изследване на мултичипни модули – 

монтаж и топлоотдаване”. 

 

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

“Микроелектроника”, беше предложена положителна атестация на маг. инж. Николай 

Вакрилов Вакрилов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на маг. инж. Николай 

Вакрилов Вакрилов – докторант на задочно обучение по професионално направление 

„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност “Микроелектроника”  

с научен ръководител: проф. д-р Анна Стойнова. 

 

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

“Микроелектроника”, беше предложенo отчисляване с право на защита на докторанта 

маг. инж. Николай Вакрилов Вакрилов. 
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита Николай Вакрилов Вакрилов -

докторант на задочно обучение по професионално направление „Електротехника, 

електроника и автоматика“ (научна специалност “Микроелектроника”), с научен 

ръководител: проф. д-р Анна Стойнова, считано от 01.10.2016 г., поради изтичане на 

срока на докторантурата. 

 

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

“Микроелектроника”, беше предложенo прекъсване на докторанта Николай Петев 

Браянов с научен ръководител проф. д-р Анна Стойнова, за срок от 4 месеца, считано 

от 01.10.2016г., поради специализация в Tokyo Metropolitan University 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 Възлагане на часове – доц. Радонов представи електронна бюлетина за 

гласуване на възлагане на часове. Съгласно Решение на ФС, резултатите от 

електронното гласуване ще бъдат включени към настоящия протокол като 

неразделна негова част. 

 

По точка трета от дневния ред: 

 

 По доклад от доц. д-р инж Б. Цанева, ръководител катедра „Химия”, беше 

внесено предложение за допечатване на 500 бр. “Ръководство за лабораторни 

упражнения по химия” с автори доц. Попова и колектив от Издателството на ТУ-

София. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

  По доклад от доц. В. Видеков, координатор по програма за мобилност 

„Еразъм” + проект с Лейкхелд университет, гр. Тъндърбей, Канада, бяха внесени за 

приемане индивидуалните планове за обучение на: 

Роберт Дуброил – магистърска програма. Обучението ще се извърши през 

зимния семестър в продължение на 90 дни. Учебните курсове са със съдържание 36ч, 

лекции и 18 часа упражнения (или еквивалентен проект). 

Джон Тот - докторантска програма. Обучението ще се извърши през летния 

семестър на учебната 2016/2017 год. с продължителност 3 до 5 месеца.  

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 


