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Протокол N3/ 05.11.2019 
 

 ПРОТОКОЛ № 3  

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 05.11.2019 г. от 15 часа. 

Списъчен състав на ФС 26 члена, редуциран състав 25, кворум 17, присъстват 22. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 21 члена, редуциран състав 20, кворум 14. Присъстват 

17. 

Отсъстват: проф. В. Видеков - команд. в чужбина, доц. И. Пандиев, доц. С. 

Андреев, доц. Т. Тодоров  

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

    Докладва: доц. д-р Н. Хинов – Зам.-декан НПД 

2. Учебни въпроси 

    Докладва: доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам.-декан УД 

3. Приемане на учебен план за ОКС „бакалавър“ за специалност „автомобилна 

електроника“    

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

4. Определяне на числен и структурен състав на ОС на ФЕТТ за мандат 2019 – 

2023.  

Докладва: проф. дтн инж. И. Илиев, декан на ФЕТТ 

5. Предложение за състав на Изборна комисия на ОС на ФЕТТ за мандат 2019 – 

2023. 

Докладва: проф. дтн инж. И. Илиев, декан на ФЕТТ 

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. М. Маринов 

 доц. Д. Арнаудов  

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

 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше 

внесено предложение за определяне на научно жури по процедура придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Николай Браянов, по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Микроелектроника“. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване и избраха научно жури в състав: 

А. Вътрешни 

 1. проф. д-р  Анна Стойнова  (кат. МЕ- ФЕТТ),  професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Микроелектроника“ 

Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0  

2. доц. д-р Георги Ангелов (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Микроелектроника“ 

                                                Гласували: 17 , от тях ДА – 13 , НЕ – 3 , БЕЛИ – 1 

Резервен член: 

3. доц. д-р Светозар Андреев  (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Технология на 

електронното производство “ 

                                                Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0 

Б. Външни 

1. проф. д-р Рачо Иванов – пенсионер ТУ-София, професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Електронизация“ 

                                                Гласували: 17 , от тях ДА – 13 , НЕ – 2 , БЕЛИ – 2 

2. проф. д-р Иван Евстатиев (РУ”Ангел Кънчев, Русе), професионално направление 

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

„Електронизация“ 

                                                Гласували: 17 , от тях ДА – 13 , НЕ – 4 , БЕЛИ – 0 

3. доц. д-р Димитър Токмаков Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

професионално направление  „5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна 

специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ 

                                                Гласували: 17 , от тях ДА – 16 , НЕ – 1 , БЕЛИ – 0 

Резервен член: 

4. проф. д-р Анатолий Александров (ТУ-Габрово), професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност”Твърдотелна 

електроника” 

                                                Гласували: 17 , от тях ДА – 14 , НЕ – 2 , БЕЛИ – 1 

За председател на първото заседание на научното жури се предлага  

проф. д-р Анна Стойнова (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Микроелектроника“ 

                                                Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0 
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Дата: 10.03.2020                    

Час: 13.00ч 

Място:БИЦ                                 Гласували: 17 , от тях ДА – 13 , НЕ – 3 , БЕЛИ – 1 

 

По точка втора от дневния ред:  

 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше 

внесено предложение за приемане на положителната атестация на маг. инж. Николай 

Браянов - докторант на редовно обучение по професионално направление „Електротехника, 

електроника и автоматика“ (научна специалност “Микроелектроника”), с научен 

ръководител проф. д-р Анна Стойнова, с препоръка да бъде отчислен с право на защита. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на маг. инж. Николай Браянов  

 

 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше 

внесено предложение за отчисляване с право на защита на маг. инж. Николай Браянов - 

докторант на редовно обучение по професионално направление „Електротехника, 

електроника и автоматика“ (научна специалност “Микроелектроника”), с научен 

ръководител проф. д-р Анна Стойнова, считано от 01.11.2019г., поради изтичане на срока 

на докторантурата и изпълнен индивидуален план.. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита маг. инж. Николай Браянов  

 

 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше 

внесено предложение за възлагане на часове за зимен семестър на учебната 2019/20год. 

Предложението беше гласувано от хабилитираните членове на ФС и тези, със степен доктор 

с резултат: 

 Маг. Инж. Тобия Карагьозов: до 12 часа лабораторнни упражнения по 

„Наноматериали“, магистърска степен, редовно обучение, ФЕТТ 

Гласували: 20 , от тях ДА – 18 , НЕ – 2 , БЕЛИ – 0 
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 Маг. Инж. Борислав Бонев: до 30 часа лабораторни упражнения по 

„Микроелектроника и микросистемна техника“, бакалавърска степен, редовно обучение, 

СФ 

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

 Маг. Инж. Борислав Бонев: до 15 часа резензии на дипломни работи 

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

 Маг. Инж. Борислав Бонев: до 1 час лятна практика 

Гласували: 20 , от тях ДА – 18 , НЕ – 2 , БЕЛИ – 0 

 

По точка трета от дневния ред: 

Деканът на ФЕТТ, проф. И. Илиев внесе информация относно документацията  по 

учебния план на новата специалност „Автомобилна електроника“. Бяха обсъдени учебните 

програми, към които рецензентите имат забележки и предложения. Изказаха се доц. 

Чумаченко, доц. Р. Радонов, доц. П. Якимов, проф. Михов, проф. М. Анчев,  доц. К. 

Аспарухова 

С явно гласуване учебният план на новата специалност „Автомобилна електроника“ 

беше приет единодушно.  

По точка четвърта от дневния ред: 

По  предложение на декана на ФЕТТ, проф. И. Илиев, беше внесено предложение за:  

 определяне на числения и структурен състав на Общото събрание на ФЕТТ, както 

следва: 

Общ брой на ОС -  64 члена, от тях: 

- Академичен състав – 45 члена (70,31%) 

- Студенти и докторанти – 10 члена (15,63%), от тях 4 студента и 6 докторанта 

- Административен персонал – 9 члена (14,06%) 

Общото събрание да се проведе на 21.11.2019 г., от 14:30 часа, в зала 2130. 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно 

 числен и структурен състав на новия ФС за мандат 2019-2023, както следва: 

 Общ брой  – 28 членове в т.ч.: 

 Хабилитирани – 22 

Нехабилитирани – 4 
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Студенти – 1 

Докторанти – 1 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно 

 

 състав на Изборна комисия за мандат 2019-2023 : 

 Председател: доц. д-р инж. Светозар Андреев 

 Членове:        доц. д-р инж. Серафим Табаков 

      гл. ас. д-р инж. Камелия Рускова 

      ас. инж. Гергана Вачева 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно 

 

 дневен ред на ОС: 

                  1. Отчет  на факултетното ръководство на ФЕТТ за периода 

                      януари 2019 г. ноември 2019 г 

                   2. Избор на Председател и Зам. председател на ОС на ФЕТТ,  

                   Декан на ФЕТТ и членове на ФС на ФЕТТ. 

                               3. Разни 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно 

 

По точка пета от дневния ред: 

 По доклад на директора на ДЧЕОПЛ ст. Пр. В. Френгова беше внесено 

предложение доц. д-р Ивайло Миланов Пандиев и доц. д-р Мария Петрова Александрова-

Пандиева да бъдат одобрени от ФС на ФЕТТ за членове на ОС и СД на ДЧЕОПЛ. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно 

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


