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ПРОТОКОЛ № 2 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 10.11.2020 г. от 15.30 часа 

присъствено в зала 1152. 

Списъчен състав на ФС 27 члена, редуциран състав 25, кворум 17, присъстват  21.     

Списъчен хабилитиран състав на ФС 21 члена, редуциран състав 19, кворум 13. 

Присъстват 16. 

Отсъстват: доц. С. Андреев, студ. М. Кожухаров, доц. Т. Тодоров; доц. д-р Г. 

Добриков 

 

по болест -  доц. Р. Йорданов и доц. Хр. Кънчев 

 

Дневен ред: 

1. Отчет на договори, финансирани от НИС при ТУ – София. 

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

2. Кадрови въпроси. 

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

3. Учебни въпроси. 

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

4. Издигане на кандидатури за попълване на състава на Академичния съвет, 

контролния съвет и зам.-председател на ОС на ТУ – София. 

Докладва: проф. дтн инж. И. Илиев – Декан на ФЕТТ  

5. Презентация на тема „Ние сме на всеки километър – от тук до края на света“. 

Докладва: проф, д-р инж. В. Видеков 

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. Сл. Цанова 

Членове:        доц. Ал. Захариев  

 доц. Г. Николов 
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С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

По точка първа от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р инж. Николай Хинов, ръководител катедра „Силова 

електроника“, беше внесено предложение относно отчети по договори финансирани от 

НИС при ТУ-София, сесия 2020, както следва: 

-  Отчет на Договор № 201ПР0009-03, „Измерване на специфични загуби на мощност 

в магнитопроводи  за високочестотни силови магнитни компоненти“, с ръководител на гл. 

ас. д-р Теодора Тодорова; 

- Отчет на Договор № 201ПР0007-03, „Методи за оптимално цифрово управление на 

двупосочни резонансни преобразуватели“ с ръководител на гл. ас. д-р Владимир Димитров; 

гл. ас. д-р инж. Теодора Тодорова представи пред ФС отчета на договора. С явно 

гласуване той беше приет единодушно. 

гл. ас. д-р инж. Владимир Димитров представи пред ФС отчета на договора. С явно 

гласуване той беше приет единодушно. 

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

внесено предложение за приемане на отчетите на следните научноизследователски проекти 

„Перспективни ръководители“ сесия 2020 г.: 

-  договор № 201ПР0021-03 на тема „Получаване и химично активиране на активен 

въглен на основа отпадна биомаса с цел пречистване на води от различни органични 

замърсявания“ с ръководител гл. ас. д-р инж. Камелия Рускова; 

- договор № 201ПР0013-03 на тема „Фотокаталитична активност на нанопорести 

TiO2/Al2O3 композити“ с ръководител гл. ас. д-р Божидар Стефанов. 

гл. ас. д-р инж. Камелия Рускова представи пред ФС отчета на договора. С явно 

гласуване той беше приет единодушно. 

гл. ас. д-р Божидар Стефанов представи пред ФС отчета на договора. С явно 

гласуване той беше приет единодушно. 

 



3 
 

Протокол N2/ 10.11.2020 
 

 

По точка втора от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р инж. Николай Хинов, ръководител катедра „Силова 

електроника“, беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на АД „Главен 

асистент”, по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 

научна специалност „Индустриална електроника“. Академичната длъжност е за нуждите на 

катедра “Силова електроника”. Катедрата има потенциален кандидат.  

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували: 15 , от тях  ДА – 15 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

По точка трета от дневния ред: 

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

техника“, беше внесено предложение за приемане на индивидуален план за работа на 

задочен докторант Дия Акаш Самир Рабаа с научни ръководители проф. д-р инж. Емил 

Манолов и доц. д-р инж. Иван Узунов.  

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували: 15 , от тях  ДА – 15 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

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

беше внесено предложение за: 

-  Приемане на положителна атестация на маг. инж. Мария Илиева – задочен 

докторант към катедра Микроелектроника.  

 Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували: 15 , от тях  ДА – 14 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 1 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

- отчисляване с право на защита на маг. инж. Мария Илиева Илиева  – 

задочен докторант към катедра Микроелектроника, считано от 01.11.2020 г. 

 Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували: 15 , от тях  ДА – 15 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 



4 
 

Протокол N2/ 10.11.2020 
 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ беше 

внесено предложение за издигане на кандидатурата на доц. д-р инж. Катя Аспарухова за 

попълване АС на ТУ-София. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

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

беше внесено предложение за издигане на кандидатурите на доц. д-р Росен Радонов за член 

на Академичен съвет и на доц. д-р Елица Гиева за член на Контролен съвет. 

С явно гласуване предложенията бяха приети единодушно. 

По точка пета от дневния ред: 

Проф, д-р инж. В. Видеков показа снимки от свои пътувания на различни места по 

света и у нас, където се е снимал със знамето на ТУ – София. 

По точка шеста от дневния ред: 

Деканът проф. И. Илиев запозна членовете на ФС с писмото на проф. Л. Димитров 

за провеждане на комбинирана форма на обучение. 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 


