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ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 07.11.2017 г. от 14.00 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 23.   

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 19 . 

Отсъстват: доц. Д. Тодоров – в отпуск по болест, проф. А. Стойнова, доц. С. 

Табаков, инж. С. Денчев, студент Христо Христов 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на отчети по договори в подкрепа на докторанти и перспективни 

ръководители, сесия 2017. 

Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД 

2. Издигане на кандидатури за попълване на състава на АС и КС при ТУ - София 

3. Докторантски въпроси      

Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД 

4. Кадрови въпроси    

Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД 

5. Възлагане на занятия на хонорувани преподаватели за зимния семестър на 

учебната 2017/ 2018г. 

Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД 

6. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: проф. В. Видеков 

Членове: Л. Богданов 

                 Д. Николов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред:      

доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД, представи за приемане: 

 отчетите на 1-ви етап от договори в подкрепа на докторанти, сесия 2017г.: 

 1. Договор 172ПД0029-03, на тема „Проектиране на резонансни постояннотокови 

преобразуватели с гарантирани показатели“, ръководител  доц. д-р Николай Любославов 

Хинов и участник докторант маг. инж.  Цвети Христов Хранов, катедра „Силова 

електроника“; 
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 2. Договор 172ПД0022-03, на тема „Изследване на многослойни носители за 

мултичипни модули“, ръководител доц. д-р Светозар Кръстев Андреев и участник 

докторант маг. инж.  Нина Спасова, катедра „Микроелектроника“; 

 Приемане на крайни отчети на договори „Перспективни ръководители“, сесия 

2017г.: 

 1. Договор 171ПР0002-03, на тема „Изследване на магниточувствителни сензори 

на Хол от различни материали“, ръководител  гл. ас. д-р Ивелина Николаева Рускова, 

катедра „Микроелектроника“. 

 2. Договор 162ПД0022-03, на тема „Изследване на протеинови водородни вериги 

за цифрова обработка на сигнали“, ръководител  гл. ас. д-р Елица Емилова Гиева,  катедра 

„Микроелектроника“. 

 3. Договор 171ПР0014-03, на тема  „Анализ и проектиране на преобразувател за 

микромощно токозахранване основан на обратимо електромокрене“, ръководител  гл. ас. 

д-р Димитър Николов Николов,  катедра „Електронна техника“. 

 

Всички отчети бяха представени пред ФС. С явно гласуване отчетите бяха приети 

единодушно. 

По точка втора от дневния ред: 

Бяха представени постъпилите кандидатури за попълване на АС както следва: 

- Катедра „Електронна техника“ издига кандидатурите на доц. Т. Джамийков и доц. 

М. Маринов. 

С явно гласуване двете кандидатури бяха приети. 

- Катедра „Микроелектроника “ издига кандидатурата на доц. Г. Ангелов 

С явно гласуване кандидатурата беше приета. 

Решение: ФС на ФЕТТ издига кандидатурите на доц. Т. Джамийков, доц. М. Маринов и на 

доц. Г. Ангелов за членове на АС. 

 

По точка трета от дневния ред: 

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

беше внесено предложение за приемане на Индивидуалния план на маг. инж. Борислав 

Борисов Бонев. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на маг. инж. Борислав Борисов Бонев, 

докторант - редовно обучение, зачислен със заповед № 2008/ 04.07.2017г. по професионално 

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

“Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане”, на тема: 

„Изследване и разработка на методи за безразрушително тестване с инфрачервена 

термография“. Научен ръководител  е проф. д-р Анна Стойнова. 
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 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра “Микроелектроника”,  

беше внесено предложение за прекъсване на докторанта Николай Петев Браянов  с научен 

ръководител проф. д-р Анна Стойнова, за срок от 3 месеца, считано от 01.12.2017г., поради 

семейни причини.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна техника”, 

беше внесено предложение за приемане на положителна атестация на докторант Б. Кул 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема положителна атестация на Редовен Басри Кул - докторант, 

редовна форма на обучение, с научни ръководители проф. д-р инж. Рачо Иванов и доц. д-р 

инж. Петър Якимов. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 По доклад от доц. д-р Боряна Цанева, ръководител на катедра “Химия”, беше 

внесено предложение за обявяване на свободно място за асистент в кат. “Химия“ по 

професионално направление 5.13 Общо инженерство, научна специалност Инженерна 

химия, с потенциален кандидат инж. Васил Сашков Костов. 

Доц. Цанева обоснова пред ФС необходимостта от обявяване на мястото. 

 Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението за обявяване на свободно място за асистент 

в кат. “Химия“. 

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

електроника”, беше внесено предложение за обявяване на свободно място за асистент в 

кат „Силова електроника“ по професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специаност Индустриална електроника. Потенциални 

кандидати за мястото са маг. инж. Гергана Илиева Вачева и маг. инж. Цвети Христов 

Хранов. 

Доц. Арнаудов обоснова пред ФС необходимостта от обявяване на мястото. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението за обявяване на свободно място за асистент 

в кат. “Силова електроника“. 

 

По точка пета от дневния ред: 

 Доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД  представи бюлетина за електронно 

гласуване на възлагане на занятия на хонорувани преподаватели за зимния семестър на 
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учебната 2017/18 година. Съгласно Решение на ФС, резултатите от електронното 

гласуване ще бъдат включени към настоящия протокол като неразделна негова част. 

По точка шеста от дневния ред: 

 По доклад на Декана на ФЕТТ беше внесено предложение за награждаване на 

студентите от ФЕТТ, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, Випуск’ 2017 г. за показани 

отлични резултати и постижения в учебния процес.  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0   

        1 бюлетина е анулирана 

 Решение: ФС на ФЕТТ приема предложение за награждаване на студентите от 

ФЕТТ, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, Випуск’ 2017 г. за показани отлични резултати 

и постижения в учебния процес както следва: 

 

Университетска награда 

 

 ОКС “Бакалавър“             ДЗ                      СУ 

1. Георги Руменов Владов – Електроника     6,00                   5,40 

   за златен медал и грамота от ТУ-София. 

2. Валентин Ненчев Неделчев – Електроника 6,00                  5,40 

   за златен медал и грамота от ТУ-София. 

 ОКС „Магистър“ 

1. Драгомир Рангелов Стоев  - Електроника      6,00                  6,00 

2. Николай Валентинов Карачоров - МТНИ         6,00    6,00 

за златен медал и грамоти от ТУ-София като първенци на випуск 2017 г. окс 

„магистър “ 

3. Тобия Спасов Карагьозов -МТНИ                    6,00            6,00 

  за сребърен медал и грамота от ТУ-София. 

4. Тодорина Рангелова Стоева - Електроника      6,00                 5,86 

за сребърен медал и грамота от ТУ-София. 

 

Факултетна награда - грамота:   

ОКС “Бакалавър“                                            ДЗ     СУ 

1. Георги Руменов Владов                             6,00                    5,40 

2. Валентин Ненчев Неделчев   6,00     5,40 

3. Християн Валерий Андреев   6,00     5,20 

 

ОКС „Магистър“ 

        1. Драгомир Рангелов Стоев                              6,00                    6,00 

        2. Николай Валентинов Карачоров/МТНИ/   6,00      6,00 

        3. Тобия Спасов Карагьозов/МТНИ/            6,00      6,00 
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        4. Тодорина Рангелова Стоева            6,00      5,86 

        5. Галина Атанасова Раденкова    6,00      5,71 

        6. Борислав Борисов Бонев     6,00      5,50 

        7. Мартин Кирилов Йорданов/МТНИ/   6,00       5,38 

        8. Йордан Стефанов Христов             6,00       5,14 

        9. Стефан Атанасов Мавродиев            6,00       5,13 

      10. Иван Иванов Попов               6,00       5,07 

      11. Бончо Василев Ников            6,00       5,00 

      12. Георги Недков Кузманов              6,00       5,00 

 

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

техника, беше внесено предложение за допечатване на учебник „Аналогова схемотехника“ 

с автор доц. д-р Ивайло Пандиев, поради изчерпване на тиража, според утвърдените 

правила.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за приемане на учебната програма по 

„Управление на проекти“ към ФЕТТ, специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“, 

магистри 1ви курс, 1 семестър с автор проф. д-р Николай Петров Ангелов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 Деканът доц. Е. Манолов запозна ФС с решението на ръководството на факултета 

за навременно откриване на проблемни студенти от факултета, особено тези, които 

отсъстват от упражнения, с които да се работи. 

Решение: до 8-ма седмица сведение за проблемните студенти да бъде предадено на 

ръководството на факултета. 

 

 Деканът доц. Е. Манолов направи съобщение за среща на ръководителите на 

докторанти с експертната група по акредитация на докторантски програми.  

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 


