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  ПРОТОКОЛ  No. 15 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 17.02.2015 г. от 14 часа. 

 

При списъчен състав от 25 члена на ФС, присъстват 25. 

При списъчен хабилитиран състав от 21 члена на ФС, присъстват 21. 

 

Дневен ред: 

 

1.Възлагане на занятия за летен семестър на учебната 2014/2015. 

2.Кадрови въпроси. 

 3. Зачисляване на докторанти и избор на научни ръководители. 

 4. Текущи. 

   

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

 

= Деканът доц. Емил Манолов предложи следната комисия за провеждане на тайно 

гласуване: 

Председател: доц. Георги Николов  

Членове: доц. Димитър Арнаудов 

                гл.ас. Светозар Андреев 

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

= Зам. деканът по учебната част доц. Тодор Джамийков представи бюлетината за 

електронно гласуване за възлагане на занятия на преподаватели за летния семестър на 

учебната 2014/2015 година. Съгласно решение на ФС резултатите от електронно гласуване 

ще бъдат включени към настоящия протокол като неразделна негова част. 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше предложено да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

/научна специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ с потенциален кандидат гл. ас. д-р 

инж. Катя Константинова Аспарухова.  

В подкрепа на предложението се изказаха доц. Димитър Тодоров и проф. Славка 

Цанова. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване със следния резултат: 

                    Гласували: 20, от тях ДА – 12, НЕ – 4, БЕЛИ – 4. 

= В резултат от гласуването ФС реши да се обяви  конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /научна специалност Автоматизация на инженерния труд и 

системи за автоматизирано проектиране/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ с 

потенциален кандидат гл. ас. д-р инж. Катя Константинова Аспарухова. 
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= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше предложено да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

/научна специалност Медицински уреди/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ с 

потенциален кандидат гл. ас. д-р инж. Серафим Димитров Табаков.  

В подкрепа на предложението се изказа проф. Иво Илиев. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване със следния резултат: 

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

= В резултат от гласуването ФС реши да се обяви  конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /научна специалност Медицински уреди/ към катедра 

„Електронна техника”, ФЕТТ с потенциален кандидат гл. ас. д-р инж. Серафим Димитров 

Табаков. 

Деканът обяви, че е постъпило възражение от гл.ас. Йорданка Марчева относно 

решението на ФС от 20.01.2015г. да не се обявява конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика (научна специалност Химия) към катедра „Химия”, ФЕТТ с потенциален 

кандидат гл. ас. д-р инж. Йорданка Стефанова Марчева. 

Доц. Манолов предложи, ако няма възражения, да прочете опровержението. Понеже 

нямаше несъгласни, деканът запозна ФС с възражението на колежката.  

След прочитането му Деканът каза, че възможните реакции на ФС са: 1. Да се 

преразгледа обявяването на процедурата или 2. Да се остави възражението без 

последствие. 

Доц. Валентин Видеков каза, че след като възражението е внесено във ФС, то 

трябва да се разгледа. 

Проф. Михаил Анчев отбеляза, че според новия правилник на Университета няма 

друг орган, пред който да се оплаче човек. Деканът има право да внася материали на ФС. 

Хубаво е да има и предложение за решение. 

Проф. Славка Цанова смята, че е добре да се разгледа възражението във факултета, 

вместо извън него. 

Доц. Петър Якимов предложи да се гласува. 

След явно гласуване беше решено представеното възражение да се обсъди от ФС. 

Гласували: 24, от тях за – 19, против – 1, въздържали се – 4 

 

При обсъждането се изказаха следните становища: 

Проф. Таня Василена каза, че е смутена от тона на възражението. Ще стане 

прецедент и дори да има прегласуване, тя ще гласува по стария начин. 

Проф. Иво Илиев каза, че на предишния ФС не е прочетен подробно протоколът от 

КС на катедра „Химия“ по начина, по който сега се цитира. Направи забележка, че 

кандидатите трябва да се представят по-подробно, както е направено на настоящия съвет. 

Изказа мнение, че ако хората, с които е разширен катедреният съвет имат отрицателно 

мнение за кандидата и участват в журито, както става обикновено, то може би негативният 

резултат ще бъде предопределен. 

Доц. Емил Манолов прочете по-подробно тази част от автобиографията на гл. ас. Й. 

Марчева, отразяваща преподавателската й дейност. 

Доц. И. Бетова се учуди защо колежката си е позволила да занимава ФС. Според 

нея след допълнителна преработка материалите на кандидата могат да се разгледат отново 

есента. 
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Проф. Петър Горанов каза, че е бил изненадан от решението на ФС миналия път. 

Той като ръководител катедра винаги е внасял във ФС решенията на катедрата такива, 

каквито са, без значение от личното му мнение. 

Проф. Славка Цанова изказа мнение, че катедрата има нужда от хабилитирани лица. 

Тя познава преподавателската дейност на колежката Марчева от франкофонския факултет 

и има много добри впечатления. 

Доц. Димитър Тодоров предложи доц. Манолов да прочете по-подробно 

биографията на кандидата. 

Проф. Михаил Анчев – протоколът от миналия ФС е действителен, защото никой не 

е поискал промяна в законно установения срок и това което остава е деканът да внесе 

предложение какво да се прави. 

Доц. Георги Николов каза, че миналия път той лично се е доверил на авторитета на 

ръководителя на катедрата. 

По предложение на декана се гласува явно дали да се прегласува процедурата за 

обявяване на конкурса. С явно гласуване ФС прие предложението за разкриване на 

процедурата да се гласува отново. 

Гласували: 24, от тях за – 17, против – 2, въздържали се – 5 

 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

 Гласували: 20, от тях ДА – 11, НЕ – 6, БЕЛИ – 3 

 

= В резултат от гласуването ФС реши да се обяви конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика (научна специалност Химия) към катедра „Химия”, ФЕТТ с потенциален 

кандидат гл. ас. д-р инж. Йорданка Стефанова Марчева. 

 

 

 

По точка трета от дневния ред: 

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра „Електронна 

техника”, хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.  

В резултат от гласуването ФС реши:   

1. Да бъде зачислен в докторантура на задочно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Теория 

на електронните вериги и електронна схемотехника/ маг. инж. Георги Николов Панов. 

Гласували: 21, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

2. Да бъде зачислен  в докторантура на задочно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Квантова 

и оптоелектроника/  маг. инж. Кирил Василев Николов. 

Гласували: 21, от тях ДА – 21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

3. Да бъде зачислен в докторантура на задочно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Електронизация/ маг. инж. Иван Славов Спасов. 

Гласували: 21, от тях ДА – 21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

4. Да бъде зачислен в докторантура на задочно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Електронизация/ маг. инж. Иван Павлов Топалов. 
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Гласували: 21, от тях ДА – 21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

5. Да бъде зачислен в докторантура на задочно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Електронизация/ маг. инж. Николай Атанасов Колев. 

Гласували: 21, от тях ДА – 21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра „Електронна 

техника”, хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.  

В резултат от гласуването ФС реши да бъдат избрани за научни ръководители както 

следва:   

1. На докторанта на задочно обучение по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Теория на електронните 

вериги и електронна схемотехника/ маг. инж. Георги Николов Панов: 

1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов (21 «Да», 0 «Не», 0 «Бели») 

2. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов (21 «Да», 0 «Не», 0 «Бели») 

2. На докторанта на задочно обучение по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Квантова и 

оптоелектроника/  маг. инж. Кирил Василев Николов: 

1. доц. д-р инж. Тодор Стоянов Джамийков (21 «Да», 0 «Не», 0 «Бели») 

2. гл.  ас. д-р инж. Катя Константинова Аспарухова (16 «Да», 4 «Не», 1 «Бели») 

3. На докторанта на задочно обучение по професионално направление 5.2 

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

инж. Иван Славов Спасов: 

1. доц. д-р инж. Тодор Стоянов Джамийков (16 «Да», 4 «Не», 1 «Бели») 

2. гл.  ас. д-р инж. Катя Константинова Аспарухова (16 «Да», 5 «Не», 0 «Бели») 

4. На докторанта на задочно обучение по професионално направление 5.2 

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

инж. Иван Павлов Топалов: 

1. доц. д-р инж. Марин Беров Маринов (21 «Да», 0 «Не», 0 «Бели») 

2. доц. д-р инж. Георги Тодоров Николов (21 «Да», 0 «Не», 0 «Бели») 

5. На докторанта на задочно обучение по професионално направление 5.2 

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

инж. Николай Атанасов Колев: 

1. доц. д-р инж. Митьо Георгиев Митев (21 «Да», 0 «Не», 0 «Бели») 

 

= По доклад от проф. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра „Силова 

електроника”, хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.  

В резултат от гласуването ФС реши:   

1. Да бъде зачислен в докторантура на редовно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Електронни преобразуватели/ маг. инж. Димчо Станев Хвърчилков. 

Гласували: 21, от тях ДА – 21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

2. Да бъде зачислен в докторантура на редовно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Индустриална електроника/ маг. инж. Гергана Илиева Вачева. 

Гласували: 21, от тях ДА – 21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

 

= По доклад от проф. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра „Силова 

електроника”, хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.  
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В резултат от гласуването ФС реши да бъдат избрани за научни ръководители както 

следва:   

1. На докторанта на редовно обучение по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Електронни 

преобразуватели/ маг. инж. Димчо Станев Хвърчилков: 

1. проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов (20 «Да», 0 «Не», 1 «Бели») 

2. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов (20 «Да», 0 «Не», 1 «Бели») 

2. На докторанта на редовно обучение по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Индустриална 

електроника/ маг. инж. Гергана Илиева Вачева: 

1.доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов (20 «Да», 0 «Не», 1 «Бели») 

2.доц. д-р инж. Димитър Николов Пенев – ФА (20 «Да», 0 «Не», 1 «Бели») 

 

= По доклад от доц. д-р Анна Андонова, Ръководител на катедра Микроелектроника, ФС 

взе решение за отчисляване с право на защита докторанта Георги Огнянов Георгиев, 

считано от 01.03.2015 г.  

       Гласували: 22 , Да – 20, Не-2, Бели - 0 

 

 

= По доклад от доц. д-р Анна Андонова, Ръководител на катедра Микроелектроника, ФС 

взе решение за отстраняване на  докторанта Ангел Илиев Пашев, считано от 01.03.2015 г.  

 

       Гласували: 22 , Да – 20, Не-2, Бели - 0 

 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 

= По доклад от доц. Емил Манолов, декан на ФЕТТ, ФС реши с явно гласуване да 

бъде награден проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков с Университетска награда „Златен 

медал с грамота“ по повод неговата 75-та годишнина. 
Гласували: 23, от тях за – 20, против – 2, въздържали се – 1 

 

= Зам. Деканът по НД доц. Николай Хинов направи отчет за проведения курс по 

LabView. 

Гл.ас Венцислав Маноев каза, че приема отчета и предложи да се обучават по 

възможност интензивно студентите по време на учебния процес. 

Доц. Д. Тодоров също се изказа в подкрепа на отчета. 

С явно гласуване ФС прие отчета за проведения курс. 

Гласували: 24, от тях за – 23, против – 0, въздържали се – 1 

 

= Зам. Деканът по учебната част доц. Тодор Джамийков предложи на ФС плана за 

2015г. за издаване на учебна литература в Издателството на ТУ-София, съгласно 

одобреното от катедрите на факултета.  

С явно гласуване ФС прие в основния план да бъдат включени следните учебните 

пособия: 

1. Ръководство за лабораторни упражнения по Цифрова схемотехника с автори: 

проф. дтн Георги Михов, гл.ас. д-р Марияна Маноева и гл.ас. Венцеслав Маноев за ОКС 

бакалавър за ФЕТТ с хорариум 2+1+2. 
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2. Учебник по Градивни елементи в силовата електроника с автор Петър 

Трифонов Горанов по дисциплината „Градивни елементи в силовата електроника” за ОКС 

бакалавър за ФЕТТ с хорариум 2+0+2. 

3. Учебник Материалознание в микроелектрониката с автори гл. ас. д-р 

Мария Петрова Александрова-Пандиева, гл. ас. д-р Георги Христов Добриков и доц. д-р 

Валентин Христов Видеков за ОКС бакалавър с хорариум 2+0+2. 

Гласували: 24, от тях за – 24, против – 0, въздържали се – 0 

 

С явно гласуване ФС прие в резервния план да бъдат включени следните учебните 

пособия: 

1. Ръководство за лабораторни упражнения по Измерванния в електрониката с 

автори: доц. д-р Марин Маринов, доц. д-р Димитър Тодоров, доц. д-р Георги Николов за 

ОКС бакалавър за ФЕТТ с хорариум 2+0+2. 

2. Учебник по Токозахранващи устройства с автори Димитър Арнаудов, 

Георги Гигов и Сталмир Денчев за ОКС бакалавър за ФЕТТ с хорариум 2+1+2 и за ФТК с 

хорариум 2+0+1. 

3. Учебник Технологии на микро- и нано- системи с автор доц. д-р Красимир 

Денишев за ОКС магистър (Микротехнологии и наноинженеринг) с хорариум 2+0+2. 

Гласували: 24, от тях за – 24, против – 0, въздържали се – 0 

 

Доц. Ивайло Пандиев обърна внимание, че и той има подготвен учебник по 

Аналогова схемотехника, който също е добре да бъде издаден. 

 

С явно гласуване ФС реши да бъде допечатан поради изчерпване на тиража, 

съгласно изискванията на „Правилата за издаване на учебна литература в ТУ-София”,  

Учебник по Полупроводникова електроника с автори доц. д-р инж. Евгений Иванов 

Попов и доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов. 

Гласували: 24, от тях за – 23, против – 0, въздържали се – 1 

 

С явно гласуване ФС реши да бъде допечатан поради изчерпване на тиража, 

съгласно изискванията на „Правилата за издаване на учебна литература в ТУ-София”,  

Ръководство за лабораторни упражнения по химия с автори доц. Попова и колектив. 

Гласували: 24, от тях за – 24, против – 0, въздържали се – 0 

 

= По предложение на зам. Деканът по НД доц. Николай Хинов с явно гласуване 

бяха приети отчетите на Научно – изследователските лаборатории във  ФЕТТ както 

следва: 

 

I. Лаборатории с факултетен статут: 

1.НПЛ „Индукционни нагревателни устройства и системи“ с ръководител доц.  

д-р инж. Пани Карамански. 

II.Лаборатории с катедрен статут: 

1. НПЛ „Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката” 

с ръководител проф. д-р инж. Марин Христов; - катедра МЕ; 

2. НПЛ "Приложна електрохимия" с ръководител проф. д-р Екатерина Добрева; 

- катедра Химия; 

3. НПЛ „Полупроводникова схемотехника“ с ръководител доц. д-р инж. Петър 

Якимов; - катедра ЕТ; 
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4. НИЛ “LabView академия“  с ръководител доц. д-р инж. Николай Хинов. – 

катедра СЕ. 

             

= ФС с явно гласуване и пълно мнозинство прие следните учебни програми: 

 

ОКС „Бакалавър” 

1.Маркетинг ВЕ39.1 

2.Философия ВЕ44.1 

3.Електромеханични устройства ВЕ48 

4.Комуникационна техника ВЕ56 

 

ОКС „Магистър” 

 

1.Програмиране на вградени микропроцесорни системи МЕ07 

2.Вградени многопроцесорни системи върху чип МЕ12.6 

 

= Деканът доц. Емил Манолов предложи на 10.03.2015г. да се проведе Общо 

събрание за попълване на квотата от хабилитирания състав на ФС. 

С явно гласуване ФС прие предложението. 

Гласували: 24, от тях за – 22, против – 2, въздържали се – 0 

 

Гл.ас. Венцислав Маноев обясни отрицателния си вот: последното ОС беше 

съкратено, не се обсъжда достатъчно положението във факултета. 

 

           

Декан на ФЕТТ: 

                                                                                       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

                                                                                      /гл.ас. д-р инж. Катя Аспарухова/ 

 


