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ПРОТОКОЛ № 1 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 28.09.2022 г. от 16 часа в зала 

1434. 

Списъчен състав на ФС 26 члена, редуциран състав 25 чл., кворум 17, присъстват 21. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 21 члена, кворум 14. Присъстват 18. 

Отсъстват: М. Маноева – команд. в чужбина, доц. А. Захариев, доц. С. Андреев, 

доц. В. Чумаченко, студ. М. Кожухарски 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на договори, финансирани от НИС при ТУ-София. 

Докладва: доц. д-р инж. Д. Арнаудов – Зам.-декан НПД 

2. Кадрови въпроси    

       Докладва: доц. д-р инж. Д. Арнаудов – Зам.-декан НПД 

3. Докторантски въпроси 

       Докладва: проф дн инж. И. Пандиев – Зам.-декан УД 

4. Възлагане на занятия за зимния семестър на уч. 2022/2023г 

      Докладва: проф. дн инж. И. Пандиев – Зам.-декан УД 

5. Разни  

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

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: проф. М. Маринов 

Членове:        доц. Г. Добриков 

 доц. Г. Николов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

По точка първа от дневния ред: 

 Доц. Д. Арнаудов представи финансираните от НИС договори към 

факултета - 3 проекта в помощ на докторанти:  
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• По доклад на проф. д-р инж. Петър Якимов, ръководител на катедра 

„Електронна техника“  беше внесено предложение за приемане на отчет на втори етап 

по  договор № 212ПД0015-03 в помощ на докторант на тема „Проектиране и 

изследване на системи за снемане на биомедицински сигнали с помощта на 

капацитивни сензори“ с ръководител доц. Серафим Табаков и член на колектива маг. 

инж. Иво Илиев Чучулски.  

       С явно гласуване отчетът беше приет единодушно. 

• По доклад на доц. д-р инж. Николай Хинов, ръководител на катера „Силова 

електроника“ беше внесено предложение за приемане на отчети на втори етап на 

договори в подкрепа на докторанти, финансирани от НИС при ТУ-София, сесия 2021: 

- договор № 212ПД0008-03 “Системна идентификация на товари чрез 

работните режими на силови преобразуватели в автомобила” с колектив: докторант маг. 

инж. Георги Симеонов Зашев, доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов и проф. д-р 

инж. Марин Беров Маринов. 

- договор № 212ПД0007-03 “Оптимизиране на работните режими на силови 

преобразуватели в автомобила” с колектив: докторант инж. Филип Огнянов 

Стоименов, доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов и  доц. д-р инж. Николай 

Любославов Хинов. 

    С явно гласуване отчетите бяха приети единодушно. 

 

По точка втора от дневния ред: 

• проф. дтн инж. Иво Илиев, председател на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „доцент" № ФЕТТ75-АД2-058, запозна ФС с 

решението на научното жури да предложи на ФС да избере единственият кандидат гл.ас  

д-р инж. Борислав Тодоров Ганев за заемане на академична длъжност „доцент".  

 Хабилитирани и нехабилитирани членове проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 20  не подкрепям никого: 0  невалидни: 0 

Решение:  ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на проф. д-р инж. Марин  Маринов , председател на научно жури 

по процедура за заемане на АД „ Гл. асистент“ № ФЕТТ 75 - АД1-059 запозна ФС с 

решението на научното жури да предложи на ФС да избере единствения кандидат   
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ас. д-р инж. Елена Симеонова Николова за заемане на АД „Главен асистент“ по  

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна 

специалност: „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“) към катедра 

„Електронна техника”, ФЕТТ.  

Хабилитираните и нехабилитирани членове на ФС проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 19, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. д-р инж Б. Цанева, ръководител катедра „Химия“ беше 

внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на АД „доцент“ по изключение 

в професионалното направление 5.13 Общо инженерство (научна специалност: 

„Инженерна химия“) за нуждите на катедра „Химия”, ФЕТТ. Катедрата има 

потенциален кандидат. 

Хабилитираните и нехабилитирани членове на ФС проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 20  не подкрепям никого: 0  невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“ 

беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на АД „доцент“ по 

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна 

специалност: „Микроелектроника“) за нуждите на катедра „Микроелектроника”, ФЕТТ. 

Катедрата има потенциален кандидат. 

Хабилитираните и нехабилитирани членове на ФС проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 18  не подкрепям никого: 1  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ 

беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на АД „гл. асистент“ по 

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна 

специалност: „Автоматизация на области от нематериалната сфера“) към катедра 

„Електронна техника”, ФЕТТ. Катедрата има потенциален кандидат. 
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Хабилитираните и нехабилитирани членове на ФС проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 20  не подкрепям никого: 0  невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ 

беше внесено предложение за обявяване на свободно място за асистент по ПН 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност Електронизация/ към 

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

Хабилитиранитеи нехабилитирани  членове на ФС проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 19,  не подкрепям никого: 0  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

По точка трета от дневния ред: 

• По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“,  

беше внесено предложение за приемане на положителна атестация с препоръка работата да 

продължи на: 

✓ маг. инж. Николай Николаев Томчев, докторант на задочно обучение по 

докторска програма Медицински уреди с научни ръководители проф. дтн инж. Иво 

Илиев и доц. д-р инж. Митьо Митев. 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 18  не подкрепям никого: 0  невалидни: 2 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

✓ маг. инж. Стефан Милков Ризанов, докторант на редовно обучение по 

докторска програма Електронизация с научен ръководител проф. д-р инж. Петър 

Якимов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 19, не подкрепям никого: 0, невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. Н. Хинов, ръководител катедра „Силова електроника“,  

беше внесено предложение за приемане на положителна атестация на маг. инж. Йовко 

Росенов Ханджиев, задочен докторант по научна специалност “Индустриална 
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електроника” с научен ръководител доц. Николай Хинов за периода 1.09.2021 до 

1.09.2022г 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 20, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на проф. Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“,  

беше внесено предложение за приемане на положителна атестация на задочния 

докторант маг. инж. Недялко Симеонов Пешев с научни ръководители проф. д-р 

Валентин Видеков и доц. д-р Валентин Ценев. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 19, не подкрепям никого: 0, невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на проф. Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“, 

беше внесено предложение доц. д-р Росен Радонов да бъде избран за втори научен 

ръководител на маг. инж. Борис Данаилов Добричков – докторант в задочна форма на 

обучение по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Микроелектроника“ с научен ръководител проф. д-р 

Георги Ангелов.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 20, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на проф. Г. Анге лов, ръководител катедра „Микроелектроника“, 

беше внесено предложение за зачисляване  в задочна  докторантура на маг. инж. 

Мирослав Кирилов Славчев по професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност „Технология на електронното 

производство“, считано от 01.07.2022 г.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 20, от тях ДА: 20, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на проф. Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“, 

беше внесено предложение за избор на научни ръководители на маг. инж. Мирослав 

Кирилов Славчев – докторант в задочна по професионално направление 5.2. 
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Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Технология на 

електронното производство“. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

✓ проф. д-р Валентин Видеков 

Гласували 20, от тях ДА: 19, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

✓ доц. д-р Валентин Ценев 

Гласували 20, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 1, невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложените ръководители. 

По точка четвърта от дневния ред: 

• По доклад на проф. д-р инж. Петър Якимов – ВрИД Научен ръководител на 

Технологично училище ”Електронни системи” към ТУ София беше внесено 

предложение за допълване на часове на преподаватели от ТУ и възлагане на хонорувани 

часове в ТУЕС за учебната 2022/ 23 учебна година. 

Беше представена бюлетина за електронно гласуване на предложенията.  

Съгласно Решение на ФС, резултатите от електронното гласуване ще бъдат 

включени към настоящия протокол като неразделна негова част. 

По точка пета от дневния ред: 

• Проф. И. Илиев внесе предложение за научен ръководител на ТУЕС да бъде 

избран проф. д-р инж. Петър Иванов Якимов. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 19, от тях ДА: 19, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на проф. д-р Ивайло Ганев – ВрИД Директор на ТКС, беше 

внесено предложение преподавателите от ФЕТТ проф. д-р Марин Маринов; доц. д-р 

Росен Радонов и доц. д-р Елица Гиева да бъдат включени в списъка на Общото 

събрание на ТКС и предложени за членове на състава на Съвет на колежа. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• Проф. И. Пандиев предложи за приемане от ФС на график на учебния процес 

на специалността Интелигентни системи за дома, офиса и медицината – задочно 

обучение. 

С явно гласуване предложеният график беше приет единодушно. 
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• Проф. Г. Ангелов внесе информация относно предстоящи форуми в 

универитета. 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


