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ПРОТОКОЛ № 10 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 09.07.2019 г. от 15 часа. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, кворум 19, присъстват 24. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, кворум 15. Присъстват 19. 

Отсъстват:  проф. А. Стойнова, доц. Св. Андреев, доц. Т. Тодоров 

докт. Р. Несторов 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Докторантски въпроси 

Докладва: доц. д-р Р. Радонов – Зам,-декан 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. Б. Цанева 

Членове:        гл. ас М. Маноева 

 гл. ас Д. Николов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 Доц. Д. Арнаудов запозна ФС с доклада на проф. дтн инж. Иван Ячев, 

председател на научно жури по процедура № ФЕТТ75-ад2-039 за заемане на академична 

длъжност „доцент" относно решението на журито, което предлага единственият кандидат 

гл. ас. д-р инж. Християн Чавдаров Кънчев да бъде избран да заеме академична длъжност 

„доцент". 

 Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 19, от тях ДА – 15, НЕ – 3, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава избора. 
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 По доклад на от доц. д-р Боряна Цанева, ръководител на катедра «Химия» беше 

внесено предложение за обявяване на конкурс за АД „главен асистент” в професионално 

направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Инженерна химия“, за нуждите 

на катедра „Химия”. 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 на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за удължаване на срока на трудовия 

договор на проф. д-р инж. Валентин Видеков от катедра с 1 (една) година (първо 

продължение), считано от 10.11.2019 г.  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 24, от тях ДА – 16, НЕ – 5, БЕЛИ – 3 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение. 

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

техника, беше внесено предложение за разширяване на основния списъчен хабилитиран 

състав на Факултетния научен съвет във връзка с обсъждане на процедура за обявяване на 

конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалности  „Електронизация“ и 

„Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични и 

биологични величини“ за нуждите на Факултета по Електронна техника и технологии. 

Предложенията се гласуваха явно и персонално.  

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира разширение на 

ФС в състав: 

 Проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов – 2 въздържали се 

 Проф. д-р инж. Таничка Крумова Василева – 2 въздържали се 

 Проф. д–р инж. Тодор Стоянов Джамийков – единодушно  

 Проф. д–р инж. Стефан Евтимов Табаков – единодушно 

 Проф. д–р инж. Марин Христов Христов  – 1 въздържал се 

 Проф. д–р инж.  Иван Стоянов Ячев -  1 против; 1 въздържал се 
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По точка втора от дневния ред: 

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

електроника” беше внесено предложение за положителна атестация на докторанти от 

катедрата. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

 маг. инж. Стоян Александров Вучев - РО - професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика (Индустриална електроника) с научен 

ръководител доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов 

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

 маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов – ЗО - професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика (Електронни преобразуватели) с научен 

ръководител доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава положителната атестация на докторантите. 

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

електроника” беше внесено предложение за отчисляване с право на защита, считано от 

01.07.2019г, на  маг. инж. Стоян Александров Вучев - РО - професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика (Индустриална електроника) с научен 

ръководител доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение. 

 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за промяна на утвърдената тема на 

дисертационния труд на докторанта Николай Браянов с научен ръководител проф. д-р Анна 

Стойнова от „Оптимизиране процеса на автоматизирана разработка на програмен код за 

вградени проложения в автомобилната индустрия“ на „Автоматизация на процеса на 

разработка и интегриране на hardware-in the-loop системи за автомобилната индустрия“. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за положителна атестация на докторанти 
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от катедрата. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

 Маг. инж. Борислав Бонев – докторант на редовно обучение по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност 

„Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане“) с научен 

ръководител проф. д-р Анна Стойнова. 

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

 Маг. инж. Цветозар Цанев – докторант на редовно обучение по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност 

„Микроелектроника“) с научни ръководители проф. д-р Валентин Видеков и доц. д-р Мария 

Александрова- Пандиева. 

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

 Маг. инж. Нина Спасова – докторант на редовно обучение по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност 

„Технология на електронното производство“) с научни ръководители проф. дтн Славка 

Цанова и доц. д-р Светозар Андреев.  

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава положителната атестация на докторантите. 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за отчисляване с право на защита  на маг. 

инж. Нина Спасова - докторант на редовно обучение по професионално направление 

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

научни ръководители: проф. дтн Славка Цанова и доц. д-р Светозар Андреев, считано от 

01.07.2019г., поради изтичане на срока на докторантурата и изпълнен индивидуален план. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита докторантката. 

 

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

техника, беше внесено предложение за удължаване   прекъсването на обучението за срок от 

една година (считано от 01.07.2019 год.) по семейни причини на задочен докторант Николай 

Атанасов Колев, с научен ръководител доц. д-р инж. Митьо Митев. 
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 С явно гласуване предложението беше прието едиодушно.   

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

техника, беше внесено предложение за положителна атестация на докторанти от катедрата. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

редовен докторант Иван Красимиров Кънев, с научен ръководител проф. дтн инж. 

Иво Илиев; 

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

задочен докторант Петя Петрова Попова, с научен ръководител проф. д-р инж. 

Елисавета Гаджева; 

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

задочен докторант Кирил Славчев Иванов, с научни ръководители проф. дтн инж. 

Иво Илиев и доц. д-р инж. Серафим Табаков; 

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

задочен докторант Виктор Томов Томов, с научни ръководители проф. дтн инж. 

Иво Илиев и проф. д-р инж. Весела Кръстева; 

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

задочен докторант Анелия Нинова Костадинова с научен ръководител проф. д-р 

инж. Емил Манолов; 

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

задочен докторант Димитър Георгиев Врачков, с научен ръководител доц. д-р инж. 

Димитър Тодоров. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава положителната атестация на докторантите. 

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

техника, беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на докторанти от 

катедрата. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

- задочен докторант Анелия Нинова Костадинова с научен ръководител проф. д-р 

инж. Емил Манолов; 

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
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- задочен докторант Петя Петрова Попова, с научен ръководител проф. д-р инж. 

Елисавета Гаджева; 

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

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита докторантите. 

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

техника, беше внесено предложение за отписване без право на защита на задочен докторант 

Трендафил Димитров Калайджиев, с научни ръководители доц. д-р инж. Георги Николов и 

доц. д-р Марин Маринов. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява без право на защита докторанта. 

 

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

електроника” беше внесено предложение за  утвърждаване на НЖ за защита на дисертация 

за образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност “Индустриална 

електроника” на инж. Стоян Александров Вучев, на тема: „Електронни преобразуватели за 

зарядни станции за електромобили“ с научен ръководител доц. д-р инж. Димитър Дамянов 

Арнаудов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Вътрешни членове: 

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

автоматика“ и научна специалност „Индустриална електроника“ научен ръководител.  

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

2. проф. дтн. Михаил Христов Анчев - ПН 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“ и научна специалност „Електронни преобразуватели“. 

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

Резервен вътрешен член:  

1. проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов - ПН 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“ и научна специалност „Електронни преобразуватели“. 

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

1. Проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров – ТУ Габрово - ПН 5.2. 

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

електроника“. 

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

2. Проф. дтн. инж. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ – Пловдив – пенсионер - ПН 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“ и научна специалност „Приложение на 

принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“. 

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

3. Доц. Анастасия Петрова Кръстева – ТУ – София - пенсионер - ПН 5.2. 

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

електроника“. 

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

Резервен външен член:  

1. Проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков – ТУ – София - пенсионер  - ПН 5.2. 

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

преобразуватели“. 

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

 

За председателстващ първото заседание се предлага доц. д-р инж. Димитър 

Дамянов Арнаудов.  

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

 

Защитата да се проведе на 04.11.2019г. от 13:00ч. в БИЦ на ТУ-София. 

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

 

По точка трета от дневния ред: 

 Деканът проф. И. Илиев запозна ФС с възможностите за отпускане на стипендии 

за докторанти във връзка с постановление на МС 

 Деканът проф. И. Илиев запозна ФС с текущото състояние на кандидат-

студентската кампания и набиране на студенти за факултета. Състоя се дискусия, на която 
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мнения и предложения изказаха проф. В. Видеков, доц. П. Якимов, проф. Т. Джамийков, 

доц. М. Маринов, проф. Сл. Цанова, гл.ас. Д. Николов, доц. И. Пандиев, доц. К. Аспарухова. 

 Доц. Н. Хинов представи пред ФС новото списание на факултета – Journal of 

Electronics Engineering and Technology. Проведе се дискусия, на която се изказаха доц. К. 

Аспарухова, доц. П. Якимов, проф. В. Видеков. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


