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ПРОТОКОЛ № 1 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 06.10.2021 г. от 14 часа в зала 1152. 

Списъчен състав на ФС 25 члена, кворум 16, присъстват     . 

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

Отсъстват:  

 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Докторантски въпроси 

   Докладва: доц. дтн инж. И. Пандиев – Зам.-декан УД 

3. Възлагане на зантия за зимния семестър на уч. 2021/2022г 

   Докладва: доц. дтн инж. И. Пандиев – Зам.-декан УД 

4. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател:  

Членове:         

  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

По точка първа от дневния ред: 

• Доц. Д. Арнаудов 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: „Теория 

на електронните вериги и електронна схемотехника“) към катедра „Електронна техника”,  

 

ФЕТТ. Катедрата има потенциален кандидат. 
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Доц. Арнаудов представи обосновката за обявяване на конкурса.  

 На основание заповед на ректора  № ОЖ – 5.2-86-1/ 17.09.2021,  Факултетният 

научен съвет (ФНС) беше разширен. 

 Списъчния състав на разширения ФНС е  29, редуциран състав: 28 (в болнични 

доц. С. Андреев), кворум – 19, присъстват 27 .  

От разширения състав присъстват: чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов, проф. д-

р инж. Рачо Маринов Иванов, проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов, проф. дтн инж.  

Иван Стоянов Ячев, проф. дн инж. Валери Марков Младенов, проф. д-р инж. Ташо Ангелов 

Ташев, проф. д-р инж. Марин Христов Христов, проф. д-р инж. Елисавета Гаджева 

От разширения състав отсъства: проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков. 

 Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували 27:  , от тях ДА –22, НЕ –2 , БЕЛИ – 3 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава обявяването на конкурса. 

 

• Доц. Д. Арнаудов внесе за разглеждане предложението на катедра 

„Микроелектроника“ за обявяване на конкурс за академична длъжност „професор"  по 

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна 

специалност „Микроелектроника“) към катедра „Микроелектроника”, ФЕТТ. Катедрата 

има потенциален кандидат. 

 Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували:27  , от тях ДА –22   , НЕ – 4 , БЕЛИ –1  

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава обявяването на конкурса. 

 

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

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

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна 

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

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

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 
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• 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 

професионалното направление 5.13 Общо инженерство (научна специалност: „Инженерна 

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

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19 , от тях  ДА –17  , НЕ –1  , БЕЛИ –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: „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“) към катедра 

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

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 19:  , от тях  ДА –16  , НЕ –2  , БЕЛИ – 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

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

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

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна 

специалност: „Микроелектроника“) към катедра „Микроелектроника”, ФЕТТ. Катедрата 

има потенциален кандидат. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 19:  , от тях  ДА – 17 , НЕ – 1 , БЕЛИ – 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 „асистент“ по 
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професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна 

специалност: „Медицински уреди“) към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. Катедрата 

има потенциален кандидат. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

• Доц. Н. Хинов, председател на Научно жури, назначено със заповед № ОЖ – 5.2 

- 82 от 27.07.2021г на Ректора на ТУ за провеждане на процедура за заемане на академична 

длъжност „Главен асистент”, внесе за утвърждаване от ФС на предложението на журито. 

Журито предлага единственият кандидат д-р инж. Цвети Христов Хранов да бъде избран за 

заемане на академична длъжност „Главен асистент”. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

По точка втора от дневния ред: 

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

беше внесено предложение за зачисляване от 01.09.2021г. в докторантура на редовно 

обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

на: 

✓ маг. инж. Николай Николаев Томчев /докторска програма Медицински уреди/   

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 16 , от тях  ДА – 15, НЕ – 0 , БЕЛИ – 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

✓ маг. инж. Стефан Милков Ризанов /докторска програма Електронизация/ 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 16 , от тях  ДА – 15 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 1  

Решение: ФС утвърждава предложението. 
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•  По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ беше 

внесено предложение за избор на научни ръководители на докторанти от катедрата както 

следва: 

✓ На докторанта на редовно обучение по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Медицински уреди/  маг. 

инж. Николай Николаев Томчев да бъдат избрани проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев и 

доц. д-р инж. Митьо Георгиев Митев.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 

✓ на докторанта на редовно обучение по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Електронизация/ маг. 

инж. Стефан Милков Ризанов да бъде избран проф. д-р инж. Петър Иванов Якимов 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

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

внесено предложение за промяна на темата на дисертацията на задочния докторант маг. 

инж. Николай Бонев, както следва „Изследване влиянието на механичните напрежения от 

корпусирането върху основни CMOS и SOI градивни блокове“. Промяната е предложена от 

научния ръководител проф. Марин Христов.  

Решение: С явно гласуване ФС утвърждава предложението. 

 

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

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

на задочния докторант маг. инж. Николай Бонев, докторант в задочна форма обучение по 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Микроелектроника“ с научен ръководител проф. д-р Марин Христов.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували:17 , от тях  ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
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Решение: ФС утвърждава предложението. 

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

внесено предложение:  :  

✓ маг. инж. Недялко Симеонов Пешев да бъде зачислен в редовна 

докторантура по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Микроелектроника“, считано от 01.09.2021. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 16, от тях  ДА – 15, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

✓  За научни ръководители на маг. инж. Недялко Симеонов Пешев да бъдат 

избрани проф. д-р Валентин Видеков и доц. д-р Валентин Ценев.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

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

беше внесено предложение за: 

✓ зачисляване на маг. инж. Йовко Росенов Ханджиев в задочна 

докторантура по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Индустриална електроника“, считано от  01.09.2021г..  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 16 , от тях  ДА – 15, НЕ – 0, БЕЛИ – 1  

Решение: ФС утвърждава предложението. 

✓ За научен ръководител на маг. инж. Йовко Росенов Ханджиев да бъде 

избран доц. Николай Хинов.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували:18, от тях  ДА – 15, НЕ – 1, БЕЛИ – 2 

Решение: ФС утвърждава предложението. 
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По точка трета от дневния ред: 

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

внесено предложение за възлагане на учебни занятия за зимен семестър на учебната 2021/ 

22г както следва:  

✓ на проф. д-р Марин Христов, както следва:  

1. ОКС бакалавър – редовно обучение, Автоматизация на инженерния труд в 

микроелектрониката  - Електроника, ФЕТТ  - до 15 часа лекции и до 5 часа изпит 

2. Ръководство докторанти  – до 20 часа  

3. Рецензии на дипломни работи  – до 10 часа  

4. Докторантски изпити  – до 10 часа  

5. Дипломни защити – до 20 часа 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

✓ на гл. ас. д-р Ивелина Рускова – ОКС бакалавър – редовно обучение, 

Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката  - Електроника, ФЕТТ -  

до 50 часа лекции 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 20, от тях  ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

✓ на проф. д-р Валентин Видеков: 

1. Ръководство докторанти до 30 часа 

2. Докторантски изпити – до 10 часа 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 20, от тях  ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

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

внесено предложение за възлагане на занятия за учебната 2020/2021 година, както следва:  
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Щатни преподаватели: 

1. Гл. ас. д-р инж. Теодора Пламенова Тодорова – до 15 часа лекции по ГЕСЕ за 

студентите 4 курс, ФЕТТ, ОКС бакалавър, редовно обучение. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 20, от тях  ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

Хонорувани преподаватели: 

1. Проф. дтн инж. Михаил Христов Анчев: 

– до 30 ч лекции,  до 60 часа лабораторни упражнения, до 30 часа курсови проекти и 

3 часа изпити по ЕЕП за студентите 1 курс „Електроника“, ФЕТТ, ОКС „магистър“, 

редовно обучение;  

Гласували: 20, от тях  ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 2 

- до 15 часа изпити по ЕР за студентите 3 курс, ФЕТТ, ОКС „бакалавър“, редовно 

обучение;  

Гласували: 20, от тях  ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 2 

- до 30 часа ръководство на дипломанти ОКС „магистър“, Електроника; 

Гласували: 20, от тях  ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 2 

- до 30 часа ръководство на дипломанти ОКС „бакалавър“, Електроника; 

Гласували: 20, от тях  ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 2 

- до 10 часа курсови проекти за студентите 4 курс, ФЕТТ, ОКС бакалавър; 

Гласували: 20, от тях  ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 2 

- до 5 часа рецензии на дипломни работи ОКС бакалавър; 

Гласували: 20, от тях  ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

- до 5 часа рецензии на дипломни работи ОКС магистър; 

Гласували: 20, от тях  ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

2. Инж. Пламен Христов Аврамов  

– до 20 часа лабораторни упражнения, по ЕТС за студентите 4 курс, ФЕТТ, ОКС 

бакалавър, редовно обучение; 

Гласували: 20, от тях  ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
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3. Инж. Драгомир Николаев Грозданов 

–до 20 часа лабораторни упражнения, по ЕТС за студентите 4 курс, ФЕТТ, ОКС 

бакалавър, редовно обучение. 

Гласували: 20, от тях  ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС утвърждава предложенията. 

 

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

внесено предложение за: 

✓  възлагане на хонорувани часове по дисциплината “Химия“, през І-ви семестър на 

учебната 2021/2022 г. - бакалавърска степен, І курс на инж. Веселина Стефанова Милушева - 

до 100 часа Лабораторни упражнения  и изпити; 

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

✓ възлагане на лекции на следните нехабилитирани преподаватели с ОНС 

“доктор”, както следва: 

1. гл. ас. д-р инж. Камелия Георгиева Рускова – до 22 часа по дисциплината 

"Химия" за студенти І курс от ФАИО (до 88 часа приравнени към упражнения) 

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

2. гл. ас. д-р инж. Михаела Георгиева Георгиева - до 60 часа по дисциплината 

"Химия" за студенти І курс от СФ (до 60 часа приравнени към упражнения) 

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

Решение: ФС утвърждава предложенията. 

• Зам. – деканът по УД, доц. дтн Ивайло Пандиев внесе  предложение за 

приемане на индивидуален учебен план на Виктор Евгениев Бояджиев за ОКС 

“магистър“ – двугодишно обучение. 

С явно гласуване предложението е прието единодушно. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

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

внесено предложение за награждаване на проф. дтн инж. Михаил Христов Анчев с 

Университетската награда „Златен медал с грамота” – за отлична дългогодишна 
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преподавателска, научно-изследователска, обществена и внедрителска дейност. 

Предложението се прави във връзка с неговото пенсиониране. 

  Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 20, от тях  ДА – 18, НЕ – 1, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• Зам. деканът доц. дтн инж. Ивайло Пандиев внесе  за приемане на учебна 

програма по дисциплината „Предприемачество“ с автор доц. д-р инж. Лидия Гълъбова. 

С явно гласуване програмата е приета единодушно. 

• Проф. И. Илиев внесе предложение за допълнително материално стимулиране 

на всеки член на факултета с по 500 (петстотин) лева във връзка с предстоящия ден на 

будителите. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 

 

 

 

 

 

 


