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ПРОТОКОЛ № 11 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 21.07.2021 г. от 14 часа дистанционно 

с достъп:      

 

Тайното гласуване е проведено присъствено в зала 1434 в присъствие на комисията 

по гласуването. 

Списъчен състав на ФС 24 члена, кворум 16, присъстват 20.      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 20 члена, кворум 14. Присъстват 18. 

Отсъстват: проф. Сл. Цанова, доц. С. Андреев, гл. Ас К. Рускова, студ. М. 

Кожухаров 

 

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. Учебни въпроси 

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: доц. Д. Арнаудов   

Членове:       доц. И. Пандиев   

   доц. К. Аспарухова 

   доц. Хр. Кънчев      

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 
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По точка първа от дневния ред: 

• Проф. М. Анчев, председател на Научно жури, нaзначено със зaпoвед на Ректора 

нa TУ – София Ν ОЖ-52-60/25.05.2021 r., за провеждане на процедура за заемане на 

академична длъжност „доцент“ по професионално направление 5.2 Елекротехника, 

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

резултата от конкурса. НЖ дава положителна оценка на единствения кандидат по 

конкурса гл. ас д-р инж. Владимир Владимиров Димитров и предлага на ФС на ФЕТТ 

същият да бъде избран за заемане на академичната длъжност „доцент“ . 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18   ДА: 18  НЕ: 0  БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ избира гл. ас д-р инж. Владимир Владимиров Димитров за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ в научна област Технически науки,  професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Електронни преобразуватели“. 

  

• По доклад на от доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов, ръководител на 

катедра “Силова електроника”, беше внесено предложение за обявяване на свободно 

място за АД „aсистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника 

и автоматика, научна специалност „Индустриална електроника“ към катедра Силова 

електроника.  

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18   ДА: 18  НЕ: 0  БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

• По доклад на от доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов, ръководител на 

катедра “Силова електроника”, беше внесено предложение за избор на състав на научно 

жури по процедура за заемане на АД "Главен асистент" по професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронни 

преобразуватели“ към катедра Силова електроника.   

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

А. Вътрешни 
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1. проф. дтн инж. Михаил Христов Анчев , ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност 

„Електронни преобразуватели“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика; 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

2. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност 

„Електронни преобразуватели“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика; 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

3. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност 

„Индустриална електроника“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика; 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

резервен член: 

4. доц. д-р инж. Християн Чавдаров Кънчев – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност 

„Електронни преобразуватели“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика; 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер, ТУ-София, с научна 

специалност „Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували: 18    ДА: 17   НЕ: 1   БЕЛИ: 0 

2. проф. д-р инж. Никола Вичев Колев – пенсионер, с научна специалност 

„Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

      Гласували: 18    ДА: 17    НЕ: 0   БЕЛИ: 1 

Резервен член: 

3. доц. д-р инж. Продан Иванов Проданов – Технически Университет - Габрово, с 

научна специалност „Индустриална електроника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика; 

Гласували: 18    ДА: 17    НЕ: 0   БЕЛИ: 1 
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Председателстващ първото заседание на НЖ: проф. дтн Михаил Христов Анчев 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

Дата и място на провеждане на първо заседание: 30.07.2021 от 13.30 часа 

присъствено отдалечено. 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложеното жури. 

 

• По доклад на проф. д-р инж Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“ беше внесено предложение за удължаване на срока на трудовия договор на чл.-

кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов с 1 (една) година (трето продължение), считано 

от 09.11.2021 г.   

Доц. Д. Арнаудов запозна ФС с представените материали и съответствието с 

изискванията.  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували: 20    ДА: 16   НЕ: 4   БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението.   

 

• По доклади на проф. д-р инж Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“ и на доц. Георги Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“ , беше 

внесено предложение за разширяване на състава на ФС на ФЕТТ на 06.10.21 с цел 

разглеждане на предложения за обявяване на конкурси за заемане на АД „професор” към 

катедра „Електронна техника” и катедра „Микроелектроника“.  

Членовете на ФС на ФЕТТ проведе явно гласуване. 

Решение:  съставът на ФС на ФЕТТ на 06.10.21 се разширява със следните преподаватели: 

1. чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов 

Гласували: 20    ДА: 18   НЕ: 0   БЕЛИ: 2 

2. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов 

Гласували: 20    ДА: 20   НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

3. проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов 

Гласували: 20    ДА: 20   НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

4. проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев 
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Гласували: 20    ДА: 20   НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

5. проф. дн инж. Валери Марков Младенов 

Гласували: 20    ДА: 20   НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

6. проф. д-р инж. Ташо Ангелов Ташев 

Гласували: 20    ДА: 20   НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

7. проф. дтн Тихомир Таков 

Гласували: 20    ДА: 20   НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

8. проф. д-р Марин Христов 

Гласували: 20    ДА: 20   НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

9. проф. д-р Елисавета Гаджева  

Гласували: 20    ДА: 20   НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

 

По точка втора от дневния ред: 

• По доклад на проф. д-р инж Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“ беше внесено предложение за за отчисляване с право на защита на: 

- маг. инж. Виктор Томов Томов, докторант на задочно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Медицински уреди/; 

- маг. инж. Кирил Славчев Иванов, докторант на задочно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Медицински уреди/; 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

- маг. инж. Виктор Томов Томов 

Гласували: 17   ДА: 17  НЕ: 0  БЕЛИ: 0 

- маг. инж. Кирил Славчев Иванов 

Гласували: 17   ДА: 17  НЕ: 0  БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

• По доклад на проф. д-р инж Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“ беше внесено предложение за удължаване с шест месеца, считано от 01.07.2021 г., 

докторантурата на маг. инж. Иван Красимиров Кънев, докторант на редовно обучение по 
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професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Медицински уреди/ поради възникнало забавяне провеждането на изследвания в 

болнична среда. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

•  По доклад на проф. д-р инж Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“ беше внесено предложение за положителна атестация на докторанти от катедата. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

- маг. инж. Иван Красимиров Кънев, докторант на редовно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Медицински уреди/ 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

- маг. инж. Димитър Георгиев Врачков, докторант на задочно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Електронизация/; 

Гласували: 18    ДА: 17    НЕ: 1   БЕЛИ: 0 

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

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Теория на електронните вериги и електронна схемотехника/; 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава положителната атестация. 

 

• По доклад на доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов, ръководител на катедра 

“Силова електроника”, беше внесено предложение за положителна атестация на маг. инж. 

Фарук Ахмети, задочен докторант с научна специалност „Индустриална електроника“ и 

научен ръководител доц. Димитър Арнаудов за периода 01.07.2020 – 01.07.2021 г  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава положителната атестация. 
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• По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за: 

- положителна атестация на маг. инж. Цветозар Цанев – докторант на редовно 

обучение по професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, 

научна специалност „Микроелектроника“ с научни ръководители проф. д-р Валентин 

Видеков и доц. Мария Александрова  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

- предлага маг. инж. Цветозар Цанев да бъде отчислен с право на защита, считано 

от 01.07.2021 г. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18    ДА: 18    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава положителната атестация и отчисляването на 

докторанта.  

 

• По доклад на доц. д-р Георги Англов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше внесено предложение доц. Георги Ангелов да бъде избран за 

втори научен ръководител на маг. инж. Бончо Василев Ников – 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: 18    ДА: 17    НЕ: 1   БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава избора.  

 

• По доклад на доц. д-р Георги Англов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше внесено предложение: 

- доц. дтн Николай Николов да бъде избран за втори научен ръководител на маг. 

инж. Живко Венелинов Русев – докторант в редовна форма обучение по професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Микроелектроника“ с научен ръководител доц. д-р Георги Ангелов. 
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18    ДА: 15    НЕ: 3   БЕЛИ: 0 

- Да се приеме темата на докторантурата („Методи и приложения за 

проектиране на мехатронни устройства и системи“) и индивидуален учебен план на маг. 

инж. Живко Венелинов Русев  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18    ДА: 16    НЕ: 2   БЕЛИ: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложенията.  

 

По точка трета от дневния ред: 

• доц. дтн инж И. Пандиев внесе за разглеждане: 

1. График на учебния процес за ОКС “бакалавър” – абсолвенти от специалност 

"Електроника", редовно обучение (седми и осми семестър)  за  учебната 2021/2022 г. 

2.  График на учебния процес за учебната 2021/2022 година за образователно-

квалификационна степен „магистър”- абсолвенти от специалност „Електроника“ , 

„Микротехнологии и наноинженеринг“ и „Електронни системи за хибридни и 

електромобили“ редовно обучение  (първи и втори семестър).  

С явно гласуване предложените графици бяха приети с резултат от гласуването:  

Гласували: 19    ДА: 18    НЕ: 1   БЕЛИ: 0 

3. Правила за класиране на кандидатите за магистърско обучение по специалности 

„ЕЛЕКРОНИКА”, „МИКРОТЕХНОЛОГИИ И НАНОИНЖЕНЕРИНГ” И „ЕЛЕКТРОННИ 

СИСТЕМИ ЗА ХИБРИДНИ И ЕЛЕКРОМОБИЛИ“. 

С явно гласуване предложените правила бяха приети с резултат от гласуването:  

Гласували: 17    ДА: 17    НЕ: 0   БЕЛИ: 0 

 

• По доклад на проф. д-р инж Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“ беше внесено предложение за еднократна промяна в учебния план за ОКС 

„Бакалавър” по специалност „Електроника”, приет от ФС на ФЕТТ на 22.04.2014 г. с 

Протокол No 7 и актуализиран на ФС на ФЕТТ на 09.12.2014 г. с Протокол No 13 - на 

мястото на учебната дисциплина „Оптоелектронни и лазерни устройства и системи” (код 

BE50.2) от модул “Електронни уреди и системи” в седми семестър да се изучава учебната 

дисциплина „Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информация” 

(код BE50.1) от модул “Биомедицинско инженерство”. 
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Промяната се предлага във връзка с пенсионирането на проф. д-р инж. Тодор Ст. 

Джамийков. 

С явно гласуване предложението беше прието с резултат от гласуването:  

Гласували: 16    ДА: 14    НЕ: 1   БЕЛИ: 1 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава промяната в учебния план.   

 

По точка четвърта от дневния ред: 

• Проф. И. Илиев запозна членовете на ФС със заповедта за задължителен отпуск 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 


