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 ПРОТОКОЛ  № 4 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 12.01.2016 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 25. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват19. 

Отсъстват: проф. М. Анчев, проф. А. Стойнова, доц. К. Аспарухова 

 

 

Дневен ред: 

 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Учебни въпроси.     

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

3. Текущи. 

   

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

 

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател:   доц. д-р Г. Николов   

Членове:           гл.ас. д-р Елтимир Стоименов 

                         ас.д-р  Любомир Богданов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

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

предложено обявяването на свободно място за АД „асистент” в професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

Химия, за нуждите на катедра „Химия”.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували: 18, от тях ДА –17 , НЕ – 0, БЕЛИ –1 

Решение: Съгласно резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ реши да бъде  обявено 

свободно място за АД „асистент” в професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Химия, за нуждите на катедра „Химия”.  

 

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

“Микроелектроника” беше предложено научно жури за конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по професионално направление „5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика“, научна специалност „Интегрална схемотехника, материали, 

технология и специално обзавеждане“, в следния състав: 

А. Вътрешни 
1. проф. дтн Тихомир Борисов Таков (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

2. проф. д-р Марин Христов Христов (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 
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3. проф. д-р Анна Владова Стойнова (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

4. доц. д-р Георги Василев Ангелов (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

Резервен член: 

1. доц. д-р Валентин Христов Видеков (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално 

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

„Технология на електронното производство“ 

Б. Външни 
1. чл. кор. проф. дтн Филип Иванов Филипов (пенсионер, МЕ-ФЕТТ), професионално 

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

„Микроелектроника“ 

2. проф. дфн Катя Желева Вутова (кат. „Физични проблеми на електронно лъчевата 

литография“, И-т по електроника към БАН), професионално направление „4.5. 

Математика“, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на 

математиката във физиката“ 

3. доц. д-р Илияна Иванова Тимчева (Институт по органична химия с Център по 

фитохимия към БАН), професионално направление „4.2 Химически науки“, научна 

специалност „Органична химия“ 

Резервен член: 

1. доц. д-р Христо Петков Йосифов (И-т по полимери към БАН), професионално 

направление „4.2. Химически науки“, научна специалност „Химия на високо молекулни 

съединения 

За председателстващ на научното жури се предлага проф. дтн Тихомир Борисов 

Таков. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

А. Вътрешни 
1. проф. дтн Тихомир Борисов Таков  

Гласували: 19, от тях ДА –19 , НЕ – 0, БЕЛИ –0 
2. проф. д-р Марин Христов Христов  

Гласували: 19, от тях ДА –16 , НЕ – 2, БЕЛИ – 1 
3. проф. д-р Анна Владова Стойнова  

Гласували: 19, от тях ДА –17 , НЕ – 2, БЕЛИ – 0 
4. доц. д-р Георги Василев Ангелов  

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

1. доц. д-р Валентин Христов Видеков 

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

Б. Външни 
1. чл. кор. проф. дтн Филип Иванов Филипов  

Гласували: 19, от тях ДА –16 , НЕ – 2, БЕЛИ – 1 
2. проф. дфн Катя Желева Вутова  

Гласували: 19, от тях ДА –19 , НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
3. доц. д-р Илияна Иванова Тимчева  

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

1. доц. д-р Христо Петков Йосифов  

Гласували: 19, от тях ДА –18 , НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
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За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. дтн 

Тихомир Борисов Таков. 

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

Решение: Съгласно резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ утвърждава 

предложеното научно жури. 

 

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

“Микроелектроника” беше предложено научно жури за конкурс за заемане на 

академична длъжност „главен асистент” по професионално направление „5.2 

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

в следния състав: 

 

А. Вътрешни 

1. проф. дтн Тихомир Борисов Таков (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

2. проф. д-р Марин Христов Христов (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

3. проф. д-р Славка Славчева Цанова (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

Резервен член: 

1. доц. д-р Георги Василев Ангелов (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално 

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

„Микроелектроника“ 

Б. Външни 

1. доц. д-р Стефан Кирилов Андреев (Институт по физика на твърдото тяло към 

БАН), професионално направление „5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, 

научна специалност „Микроелектроника“ 

2.проф. д-р Петко Костадинов Витанов (ЦЛСЕНЕИ към БАН), професионално 

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

„Микроелектроника“ 

Резервен член: 

1. проф. дфн Костадинка Александрова Гешева (СЕНЕИ към БАН) 

професионално направление „4.1. Физически науки“, научна специалност „Електрични, 

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ 

За председател  на научното жури се предлага проф. дтн Тихомир Борисов Таков. 

Предлага се изпитът да се състои на 23.02.2016 год. от 10.00 часа в зала 1113. 

 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

 

А. Вътрешни 
1. проф. дтн Тихомир Борисов Таков  

Гласували: 19, от тях ДА –19 , НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
2. проф. д-р Марин Христов Христов  

Гласували: 19, от тях ДА –17 , НЕ – 2, БЕЛИ – 0 
3. проф. д-р Славка Славчева Цанова   

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

1. доц. д-р Георги Василев Ангелов  

Гласували: 19, от тях ДА –17 , НЕ – 2, БЕЛИ – 0 

Б. Външни 
1. доц. д-р Стефан Кирилов Андреев  

Гласували: 19, от тях ДА –19 , НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
2. проф. д-р Петко Костадинов Витанов   

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

Резервен член: 

1. проф. дфн Костадинка Александрова Гешева   

Гласували: 19, от тях ДА –19 , НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
За председател на научното жури се предлага проф. дтн Тихомир Борисов Таков. 

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

Предлага се изпитът да се състои на 23.02.2016 год. от 10.00 часа в зала 1113. 

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

Решение: Съгласно резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ утвърждава 

предложението за научно жури и провеждане на конкурса. 

 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” беше 

предложен да бъде приет индивидуалния план за работа на докторант зад. обучение 

маг.инж. Басри Кул с научни ръководители проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов и доц. 

д-р Петър Иванов Якимов, докторска програма „Електронизация”, тема”Изследване и 

развитие на електронни методи и средства за интелигентно измерване на 

електроенергия с разширени мрежови възможности”. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18, от тях ДА –16 , НЕ – 1, БЕЛИ – 1 
Решение: Съгласно резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ прие индивидуалния план 

за работа на докторант зад. обучение маг.инж. Басри Кул. 

 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” беше 

предложено да бъде отчислен с право на защита  редовния докторант маг. инж. Цветан 

Петров Шошков поради изтичане на срока на докторантурата му на 01.01.2016г. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях ДА –19 , НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
Решение: Съгласно резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ реши да бъде  отчислен с 

право на защита редовния докторант маг. инж. Цветан Петров Шошков. 

 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” беше 

предложено за приемане решението на КС за възлагане на 3 часа лекции по 

„Полупроводникови елементи” на ас. д-р Димитър Николов Николов.   

Хабилитираните членове на ФС и ас. д-р проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 21, от тях ДА –19 , НЕ – 0, БЕЛИ – 2 

Решение: Съгласно резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ реши да бъдат възложени 

3 часа лекции по „Полупроводникови елементи” на ас. д-р Димитър Николов Николов.   
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 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника” бяха направени следните  предложения: 

 

- промяна на утвърдената тема на дисертационния труд на докторанта Николай 

Вакрилов Вакрилов с научен ръководител проф. д-р Анна Владова Стойнова от 

„Оптимизиране процеса на топлинните симулации за енергопреобразуващи елементи – 

фотоклетки и светодиоди“ на „Топлинно моделиране и изследване на топлообмена в 

светодиодни модули“ 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно от ФС на ФЕТТ. 

 

-  промяна на формата на обучение на докторанта Николай Вакрилов Вакрилов с 

научен ръководител проф. д-р Анна Владова Стойнова от редовна в задочна, поради 

назначаването му на работа на постоянен трудов договор в ПУ „П. Хилендарски“, 

считано от 01.12.2015год. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно от ФС на ФЕТТ. 

 

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

“Микроелектроника” бяха направени следните  предложения: 

  

- положителна атестация на маг. инж. Явор Людмилов Георгиев – докторант редовно 

обучение по професионално направление “5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика“, научна специалност “Микроелектроника”, с научни ръководители: проф. 

дтн инж. Тихомир Борисов Таков и доц. д-р инж. Георги Василев Ангелов 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

- маг. инж. Явор Людмилов Георгиев – докторант редовно обучение с научни 

ръководители: проф. дтн Тихомир Борисов Таков и доц. д-р инж. Георги Василев 

Ангелов  да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.07.2015 г. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях ДА –16 , НЕ – 0, БЕЛИ – 3 

 

Решение: Съгласно резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ прие положителната 

атестация на маг. инж. Явор Людмилов Георгиев и отчисляването му с право на защита, 

считано от 01.07.2015г. 

 

По точка трета от дневния ред: 

 Доц. Н. Хинов представи информация за предстоящите докторантски 

договори 

 Деканът доц. Емил Манолов внесе за разглеждане докладa на Директора на 

ДФВС за одобряване членството на проф. дтн Михаил Христов Анчев в Общо събрание 

на ДФВС и на Съвета на Департамента.. 

С явно гласуване единодушно ФС на ФЕТТ даде съгласие за участие на проф. 

дтн Михаил Христов Анчев  в Общото събрание и СД на ДФВС. 

 Деканът доц. Емил Манолов внесе предложение за избор на Комисия по 

Учебната дейност във ФЕТТ в състав: 

 Председател: доц. д-р инж. Емил Манолов 

 Членове:   доц. д-р инж Росен Радонов 

   доц. д-р инж. Петър Якимов 

   доц. д-р инж. Димитър Арнаудов 
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   доц. д-р инж. Георги Ангелов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” беше 

предложено за приемане решението на КС за второ удължение на трудовия договор на 

проф.д-р инж Таничка Крумова Василева, считано от 27.03.2016г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 25, от тях ДА –16 , НЕ – 7, БЕЛИ –2 

Решение: Съгласно резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ прие решението за  второ 

удължение на трудовия договор на проф.д-р инж Таничка Крумова Василева 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” беше 

внесено за приемане решение на КС, с което проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов е 

предложен за награждаване с Университетска награда „Златен медал с грамота” за 

принос в развитието на ТУ-София, за дългогодишна преподавателска, 

научноизследователска и административна дейност и във връзка с неговата 70- 

годишнина. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 25, от тях ДА –24 , НЕ – 1, БЕЛИ –0   

Решение: Съгласно резултатите от гласуването, ФС на ФЕТТ прие предложението на 

КС на кат.”Електронна техника” за награждаване на проф. д-р инж. Рачо Маринов 

Иванов  с Университетска награда „Златен медал с грамота”. 

 По доклад на доц. П. Якимов, ръководител кат. „Електронна техника” беше 

внесено за приемане предложение на КС за издаване на монография „Импулсна 

схемотехника” с автор доц.д-р Ангел Николаев Попов от издателството на ТУ – София 

извън плана. КС предлага за рецензент проф. дтн Георги Славчев Михов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно от ФС на ФЕТТ. 

 

 доц. П. Якимов внесе информация по отношение датите за провеждане на 

конференцията ЕТ. Предлагат се 11, 12 и 13 .09. 2016г. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно от ФС на ФЕТТ. 

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

електроника“ беше предложена допечатка на учебник по "Силови електронни 

устройства" за ФЕТТ с автор Михаил Христов Анчев съгласно изискванията на 

"Правилник за издаване на учебна литература в ТУ". 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно от ФС на ФЕТТ. 

 

. Декан на ФЕТТ: 

                                  /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

                            /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/ 


