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Протокол N11/ 13.07.2022 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 13.07.2022 г. от 15.00ч в зала1434.  

Списъчен състав на ФС 27 члена, редуциран състав 23, кворум 15, присъстват 21.      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, редуциран състав 20, кворум 15, 

присъстват 18.  

Отсъстват: проф. С. Цанова, доц. Св. Андреев,гл.ас. Д. Бадаров  – в отпуск по болест, 

проф. М. Маринов – коман. в чужбина; доц. В. Чумаченко,  студ. М. Кожухарски 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси  

Докладва: доц. д-р инж. Д. Арнаудов – зам. Декан по НПД 

2. Учебни въпроси  

Докладва: доц. дтн инж. И. Пандиев – Зам. Декан УД 

3. Докторантски въпроси 

Докладва: проф. 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: доц. Ал. Захариев 

Членове:      доц. Г. Николов 

  доц. Р. Йорданов   

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

По точка първа от дневния ред: 

• По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“, беше 

внесено предложение за утвърждаване на състав на научно жури по конкурс за заемане 

на академична длъжност „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.  

Решение: След проведеното тайно гласуване, ФС на ФЕТТ утвърждава състава на 

научното жури както следва: 

А. Вътрешни 

1. проф. дн инж. Ивайло Миланов Пандиев – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника, ПН 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 
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2. проф. д-р инж. Марин Беров Маринов – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност 

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

биологични величини, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

3. проф. д-р инж. Таничка Крумова Василева – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника, ПН 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували 20, от тях ЗА 18; не подкрепям никого 2; невалидни 0 

Резервен член: 

4. проф. д-р инж. Петър Иванов Якимов – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност 

Електронизация, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева – пенсионер, с научна 

специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували 20, от тях ЗА 19; не подкрепям никого 1; невалидни 0 

2. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер с научна специалност Теория 

на електронните вериги и електронна схемотехника, ПН 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували 20, от тях ЗА 19; не подкрепям никого 1; невалидни 0 

Резервен член: 

3. проф. д-р инж. Никола Вичев Колев, дн - пенсионер с научна специалност 

Електронизация, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували 20, от тях ЗА 18; не подкрепям никого 2; невалидни 0 

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага проф. д-р 

инж. Марин Беров Маринов. 

Гласували 20, от тях ЗА 19; не подкрепям никого 1; невалидни 0 

 

По точка втора от дневния ред: 

• По доклад на проф. Г. Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“, 

беше внесено предложение за актуализация на учебната програма по дисциплината 

„ТОПЛИННО УПРАВЛЕНИЕ В МИКРОЕЛЕКТРОНИКАТА“, специалност 

„ЕЛЕКТРОНИКА”, ОКС “Магистър”, катедра „Микроелектроника” – съставители са 

проф. д-р Анна Стойнова и проф. д-р Георги Ангелов. 
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С явно гласуване програмата се приема единодушно. 

 

• По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“, беше 

внесено предложение за приемане на заключителната  рецензия от доц. д-р инж. Георги 

Николов на ръкописа на „Ръководство за решаване на задачи по Аналогова 

схемотехника“ (второ издание) с автор проф. дн инж. Ивайло Пандиев с препоръка 

издаване в Издателството на ТУ-София. 

С явно гласуване рецензията се приема единодушно.  

 

• Проф. И. Пандиев внесе за утвърждаване на графиците на учебния процес за 

учебната 2022/2023 година както следва:  

- за образователно-квалификационна степен „магистър”- абсолвенти  

от специалност „Електроника“ , „Микротехнологии и наноинженеринг“,  

„Електронни системи за хибриидни и електромобили“ и „Интелигентни системи за 

дома, офиса и медицината“ редовно обучение  (първи и втори семестър) 

- за образователно-квалификационна степен „магистър”- абсолвенти  

от специалност „Електроника“ , „Микротехнологии и наноинженеринг“,  

„Електронни системи за хибриидни и електромобили“ и „Интелигентни системи за 

дома, офиса и медицината“ редовно обучение  (първи и втори семестър) 
 

С явно гласуване предложените графици бяха проети единодушно. 

 

 

По точка трета от дневния ред: 

• По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“, беше 

внесено предложение за приемане на положителна атестация на докторанти, зачислени 

за обучение в катедрата. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат, както 

следва: 

- маг. инж. Диа Акаш Самир Рабаа, докторант на задочно обучение по 

докторска програма Теория на електронните вериги и електронна схемотехника. 

Гласували 18, от тях ЗА 18; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

- положителна атестация с препоръка отчисляване с право на защита на маг. 

инж. Димитър Георгиев Врачков, докторант на задочно обучение по докторска програма 

Електронизация.  

Гласували 18, от тях ЗА 18; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

• По доклад на доц. Н. Хинов, р-л катедра „Силова електроника“, беше внесено 

предложение за приемане на положителна атестация на маг. инж. Фарук Ахмети с 

научна специалност „Индустриална електроника“ и научен ръководител доц. Димитър 

Арнаудов за периода 01.07.2021 – 01.07.2022 г  

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат, както 

следва: 

Гласували 18, от тях ЗА 17; не подкрепям никого 1; невалидни 0 

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

внесено предложение за отчисляване с право на защита, считано от 01.07.2022 на маг. 

инж. Димитър Георгиев Врачков, докторант на задочно обучение по докторска програма 

Електронизация поради изтичане на срока на докторантурата и изпълнение на 

задължителните изисквания в индивидуалния план. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат, както 

следва: 

Гласували 18, от тях ЗА 18; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

Решение: ФС утвърждава предложението 

• По доклад на проф. дтн инж. Иво Илиев, Ръководител, от страна на ТУ-

София, на Договор № BG05M2OP001-2.016-0028, „Модернизация на висшите училища: 

Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически 

университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас “, 

финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020“, беше внесено предложение за приемане на учебните програми 

за специалност „Интелигентни системи за дома, офиса и медицината“, за ОКС 

„магистър“, на български и английски език. 

Представените учебни програми са:  "Алгоритми за управление на сградни 

инсталации и безжични комуникации в умните домове", "Комуникационни мрежови 

устройства и обмен на данни", "Сензорни мрежи", "Курсов проект по избрана 

дисциплина MDOM01-MDOM05", "Моделиране и CAD системи", "Курсов проект по 

избрана дисциплина MDOM07-MDOM9", "Събиране, обработка и управление на 

данни", "Проектиране и технологии на микро- и наносензорни елементи", "Изкуствен 

интелект и невронни мрежи", "Системи с интелигентно поведение", "Киберфизически 

системи за обработка и управление при инженерни и медицински процеси", "Дигитално 

здраве и телемедицина", "Електронни технологични системи с неиндустриално 

приложение", "Надеждност на електронни системи в интелигентните градове", 

"Системно програмиране на Линукс", "Стандартно софтуерно обезпечаване на ECU". 

С явно гласуване предложените учебни програми бяха приети единодушно. 

По точка четвърта от дневния ред:  

Проф. Илиев внесе информация относно хода на кандидат-студентската 

кампания.   

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


