
1 
 

Протокол N4/ 12.01.2021 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 12.01.2021 г. от 15 часа дистанционно 

с достъп: https://meet.google.com/rxi -qoes-dic 

Тайното гласуване е проведено присъствено в зала 1434 в присъствие на комисията 

по гласуването. 

Списъчен състав на ФС 27 члена, кворум 18, присъстват 25.      

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

Отсъстват: доц. С. Андреев, студ. М. Кожухаров 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси 

Докладва:  доц. д-р инж Д. Арнаудов - Зам. Декан НПД 

2. Докторантски въпроси 

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

3. Определяне на числен и структурен състав на ОС на ФЕТТ. 

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

4. Попълване на състава на Изборната комисия на ОС на ФЕТТ. 

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

5. Разни  

 

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

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: проф. А. Стойнова  

Членове:       доц. Г. Ангелов  

 доц. Б. Цанева 

 гл.ас М. Маноева 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

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

техника, беше внесено предложение за избор на състав на научно жури по по конкурс за 
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заемане на академична длъжност „доцент” по професионалното направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност: Интегрална 

схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане/ към катедра „Електронна 

техника”, ФЕТТ:  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ избира научно жури в състав: 

А. Вътрешни 

1.  чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна 

специалност Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика  

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

2. проф. д-р инж. Петър Иванов Якимов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

3. проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Медицински уреди от професионално направление от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика  

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

4. проф. д-р инж. Таничка Крумова Василева – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално направление 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

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

Резервен член: 

5. проф. д-р инж. Гриша Валентинов Спасов – ТУ-Пловдив, ФЕА, кат. КСТ, с научна 

специалност Компютърни системи, комплекси и мрежи  от професионално направление 5.3 

Комуникационна и компютърна техника  

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

Б. Външни 
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1. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков – пенсионер, с научна специалност 

Микроелектроника, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

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

2. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

3. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров – ТУ-Габрово с научна 

специалност Твърдотелна електроника от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика  

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

Резервен член:  

4. доц. д-р инж. Иван Стефанов Узунов – пенсионер, с научна специалност: 

Терминални  устройства в комуникационната техника, 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника      

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

 

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага чл.-кор. проф. 

дтн инж. Георги Славчев Михов.  

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

 

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

беше внесено предложение за назначаване на Тобия Карагьозов на академичната длъжност 

асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 

(научна специалност „Микроелектроника“), считанот от 01.03.2021г. 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава назначението. 
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По точка втора от дневния ред: 

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

“Силова електроника”, беше внесено предложение да бъде утвърдена положителна 

атестация на маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов, задочен докторант по научна 

специалност Електронни преобразуватели, с научни ръководители доц. Николай Хинов и 

доц. дн Христо Търнев, както и да бъде отчислен с право на защита. 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

- положителна атестация на маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов за периода 

1.07.2020 до 1.01.2021г; 

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

- отчисляване с право на защита на маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов; 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложенията. 

 

По точка трета от дневния ред: 

 По доклад на Декана на ФЕТТ проф. И. Илиев беше внесено преложение относно 

числения и структурен състав на Общото събрание на ФЕТТ както следва:  

- Общ брой на Общото събрание – 60 члена, от тях: 

- Академичен състав – 47 члена (78.33%) 

- Студенти и докторанти – 10 члена (16.67%), от тях 4 студента и 6 докторанта 

- Административен персонал – 3 члена (5%) 

           Общото събрание ще се проведе на 18.02.2021г. от14:00 часа в зала 1152  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

 

Предлага се дневен ред на Общото събрание както следва:  

1. Отчет на факултетното ръководство на ФЕТТ за периода декември 2019г. – януари 

2021 г. 

2. Избор на  Ръководство на ОС на ФЕТТ. 

3. Попълване състава на ФС на ФЕТТ.  

4. Разни. 

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

По доклад на Декана на ФЕТТ проф. И. Илиев беше внесено преложение относно 

попълване на състава на Изборната комисия. Предлага се поради напускане на ас. Гергана 

Илиева Вачева, тя да бъде заменена от гл. ас. д-р Владимир Владимиров Димитров. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


