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ПРОТОКОЛ № 4 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 21.12.2022 г. от 14.00ч в зала 1434.  

Списъчен състав на ФС 24 члена, кворум 16, присъстват 21.      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 21члена, кворум 14, присъстват 18.  

Отсъстват: доц. В. Чумаченко, доц. Хр. Кънчев, доц. Р. Радонов 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси  

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

2. Докторантски въпроси 

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

3. Определяне на числен и структурен състав на Общото събрание на ФЕТТ 

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

4. Обсъждане и примане на решение относно разкриване на нова бакалавърска 

специалност „Електронни информационни системи“. 

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: доц. Тодор Тодоров 

Членове:      доц. Георги Николов 

            гл.ас Марияна Маноева 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

• По доклад от проф. д-р инж. Петър Иванов Якимов, ръководител катедра 

Електронна техника беше внесено предложение за назначаване на маг. инж. Стефан Милков 

Ризанов на обявеното свободно място за асистент по ПН 5.2 Електротехника, електроника 

и автоматика /научна специалност Електронизация/ към катедра „Електронна техника”, 

ФЕТТ. 
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Хабилитираните членове на ФС и тези, със степен д-р проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

Гласували 19, от тях ЗА 19; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

Решение: ФС утвърждава предложението 

 

• По доклад от проф. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“ беше внесено предложение за утвърждаване на състава на научно жури по конкурс 

за заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионалното направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност: Автоматизация на 

области от нематериалната сфера/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.  

Решение: ФС утвърждава научно жури в състав както следва: 

А. Вътрешни 

1. проф. дн инж. Ивайло Миланов Пандиев – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника, ПН 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували 16, от тях ДА: 16, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

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

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника, ПН 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували 16, от тях ДА: 15, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

3. доц. д-р инж. Димитър Николов Николов – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност 

Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане, ПН 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували 16, от тях ДА: 16, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Резервен член: 

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

Електронизация, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували 16, от тях ДА: 16, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 
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Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева – пенсионер, с научна специалност 

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране, ПН 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували 16, от тях ДА: 16, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

2. проф. д-р Кирил Методиев Алексиев – БАН с научна специалност Автоматизирани 

системи за обработка на информация и управление, ПН 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

Гласували 16, от тях ДА: 15, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

Резервен член: 

3. проф. д-р Красен Стефанов Стефанов – Софийски университет "Св. Климент 

Охридски" с научна специалност Информатика от ПН 4.6. Информатика и компютърни 

науки  

Гласували 16, от тях ДА: 15, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага проф. дн инж. 

Ивайло Миланов Пандиев. 

Гласували 16, от тях ДА: 14, не подкрепям никого: 2, невалидни: 0 

 

• По доклад от доц. д-р инж. Боряна Цанева, ръководител катедра „Химия“ беше 

внесено предложение за утвърждаване на състава на научно жури по конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по професионалното направление 5.13. Общо инженерство, 

научна специалност „Инженерна химия“ за нуждите на катедра „Химия” (ДВ бр. 94 / 25-11-

2022 г.).  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.  

Решение: ФС утвърждава научно жури в състав както следва: 

А. Вътрешни 

1. доц.д-р инж. Александър Стефанов Захариев – кат. „Химия", ФЕТТ, ТУ-София, 

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

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

2. доц.д-р инж. Йорданка Стефанова Марчева – кат. „Химия“, ФЕТТ, ТУ-София, 

ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Химия“. 
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Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

3. доц.д-р инж. Камелия Георгиева Рускова - кат. „Химия“, ФЕТТ, ТУ-София, ПН 

5.13. Общо инженерство, научна специалност „Инженерна химия“. 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Резервен член: 

4. доц.д-р инж. Анна Димитрова Димитрова – кат. "Материалознание и технология 

на материалите“, МТФ, ТУ-София, ПН 5.13. Общо инженерство, научна специалност 

„Инженерна екология“. 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Б. Външни 

1. проф. дхн Асен Ангелов Гергинов, ХТМУ, ПН 4.2. Химически науки, научна 

специалност „Физикохимия“. 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

2. проф. дтн инж. Йордан Янков Христов, ХТМУ, ПН 5.10. Химични технологии, 

научна специалност „Процеси и апарати в химическата и биохимичната технологии“. 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

3. проф. д-р инж. Николай Стоянов Божков, Институт по физикохимия „Акад. 

Ростослав Каишев“- БАН, ПН 4.2. Химически неуки, научна специалност „Електрохимия 

(вкл.химически източници на тока)“. 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

4. проф. д-р инж. Антония Евгениева Стоянова, Институт по електрохимия и 

енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“- БАН, ПН 4.2. Химически науки, научна 

специалност „Електрохимия (вкл.химически източници на тока)“. 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Резервен член: 

5. доц. д-р инж. Димка Иванова Фачикова, ХТМУ, ПН 5.10 Химични технологии, 

научна специалност „Химично съпротивление на материалите". 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага доц. д-р инж. 

Йорданка Стефанова Марчева – кат. „Химия“, ФЕТТ, ТУ-София. 

Гласували 18, от тях ДА: 17 , не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 
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• По доклад от проф. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра 

„Микроелектроника“ беше внесено предложение за утвърждаване на състава на научно 

жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионалното 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност: 

Микроелектроника/ към катедра „Микроелектроника”, ФЕТТ.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.  

Решение: ФС утвърждава научно жури в състав както следва: 

А. Вътрешни 

1. проф. дн Иво Цветанов Илиев – ФЕТТ, кат. Електронна техника, 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност Медицински уреди 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

2. проф. д-р Марин Беров Маринов – ФЕТТ, кат. Електронна техника, 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика с научна 

специалност Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични 

и биологични величини. 

Гласували 18, от тях ДА: 17, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

3. проф. д-р Ташо Ангелов Ташев – ФА, кат. Електроизмервателна техника 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност Електроизмервателна техника. 

Гласували 18, от тях ДА: 16, не подкрепям никого: 2, невалидни: 0 

4. проф. дн Иван Стоянов Ячев  –  ЕФ, кат. Електрически апарати, професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

Електрически апарати и Теоретична електротехника. 

Гласували 18, от тях ДА: 16, не подкрепям никого: 2, невалидни: 0 

Резервен член: 

5. доц. д-р Румен Стоянов Йорданов –  професионално направление 5.2. 

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

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 
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Б. Външни 

1. проф. дтн Тихомир Борисов Таков – повече от пет години не е бил в трудово 

правоотношение с ТУ-София, ФЕТТ, кат. Микроелектроника, професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Микроелектроника. 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

2. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров – (ТУ-Габрово), професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

Твърдотелна електроника. 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

3. проф. д-р Николай Димитров Маджаров – професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Индустриална 

електроника. 

Гласували 18, от тях ДА: 17, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

Резервен член: 

4. проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева – повече от пет години не е била в 

трудово правоотношение с ТУ-София, ФЕТТ, кат. Електронна техника, професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

Автоматизация на инженерния труд. 

Гласували 18, от тях ДА: 17, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. дн Иво 

Цветанов Илиев. 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

 

• По доклад от проф. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра 

„Микроелектроника“ беше внесено предложение за утвърждаване на състава на научно 

жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” от маг. инж. 

Ана Банкова – докторант редовно обучение по професионално направление 5.2. 

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

електронното производство“ с научен ръководител доц. д-р Боряна Цанева. 

 Дисертацията е на тема „Изследване на дълговременната стабилност на 

наноструктурирани материали от аноден оксид на алуминия “.  
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.  

Решение: ФС утвърждава научно жури в състав както следва: 

А. Вътрешни 

1. доц. д-р Боряна Рангелова Цанева –  професионално направление 5.2. 

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

Гласували 20, от тях ДА: 20, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

2. доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева  – професионално 

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

„Технология на електронното производство“. 

Гласували 20, от тях ДА: 20, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Резервен член: 

3. доц. д-р Валентин Петров Ценев –  професионално направление 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Приложна електронна 

и компютърна техника“. 

Гласували 20, от тях ДА: 20, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

 

Б. Външни 

1. доц. д-р Емилия Георгиева Балабанова –  професионално направление   4.1. 

„Физически науки“, научна специалност “Физика на плазмата и газовия разряд”.  

Гласували 20, от тях ДА: 19, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

2. проф. д-р Петко Костадинов Витанов – (ЦЛ СЕНЕИ  - БАН), професионално 

направление   4.1. „Физически науки“, научна специалност “Електрични, магнитни и 

оптични свойства на кондензираната материя от професионално направление”.   

Гласували 20, от тях ДА: 19, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

3. доц. д-р Анелия Владимирова Манукова-Маринова – (Русенски университет 

"Ангел Кънчев"), професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“, научна специалност „Електронизация“. 

Гласували 20, от тях ДА: 19, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

Резервен член: 

4. проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева – повече от пет години не е била в 

трудово правоотношение с ТУ-София, ФЕТТ, кат. Електронна техника, професионално 
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направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

Автоматизация на инженерния труд. 

Гласували 20, от тях ДА: 19, не подкрепям никого: 1, невалидни: 0 

За председател на първото заседание на научното жури се предлага  доц. д-р Мария 

Петрова Александрова-Пандиева   

Гласували 20, от тях ДА: 20, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

ДАТА: 25.04.2023 ЧАС: 15:00 ч. МЯСТО: БИЦ 

Гласували 20, от тях ДА: 20, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

 

По точка втора от дневния ред: 

• По доклад от проф. д-р инж. Петър Иванов Якимов, ръководител катедра 

Електронна техника беше внесено предложение за промяна на формата на обучение -  от 

редовна в задочна форма, считано от 01.01.2023г - на докторанта маг. инж. Стефан 

Милков Ризанов, докторант по професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /докторска програма Електронизация/ с научен ръководител 

проф. д-р инж. Петър Иванов Якимов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• По доклад от проф. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра 

„Микроелектроника“ беше внесено предложение за освобождаване на проф. д-р Валентин 

Видеков като втори научен ръководител на маг. инж. Недялко Симеонов Пешев. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 18, от тях ДА: 17, не подкрепям никого: 0, невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението 

По точка трета от дневния ред: 

• Деканът на ФЕТТ проф. И. Илиев внесе предложение относно определяне на 

числения и структурен състав на Общото събрание на ФЕТТ.  

 С явно гласуване единодушно ФС на ФЕТТ прие следното решение:  

ФС определя числения и структурен състав на Общото събрание на ФЕТТ както 

следва: 

Общ брой на Общото събрание  - 60 члена, от които: 

- Академичен състав – 46 члена (76,67 %); 
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- Студенти и докторанти – 11 члена (18,33%), от тях 3 студента и 8 докторанта; 

- Административен персонал – 3 члена (5%). 

Общото събрание ще се проведе на 26.01.2023 г. в зала 1151 от 15:00 часа. 

• Проф. И. Илиев внесе предложение относно дневния ред на Общото събрание. 

С явно гласуване единодушно ФС на ФЕТТ прие следния дневен ред на Общото 

събрание:  

1. Отчет на факултетното ръководство на ФЕТТ за периода януари 2022 г. – 

декември 2022 г. 

2. Частични избори за допълване състава на Факултетния съвет на ФЕТТ. 

3. Разни. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

Деканът на ФЕТТ проф. И. Илиев представи пред ФС състоянието на разкриването 

на новата бакалавърска специалност, като уточни, че в момента единственото, по което 

няма единно мнение във факултета е названието на новата специалност. Той уточни, че към 

момента предложеното название е работно и се очакват и нови предложения. Със заповед 

на Ректора е формирана и комисия, която да излезе със становище по създаването на такава 

специалност. 

Проф. И. Пандиев, Зам.-декан по УД, представи пред ФС учебния план за  новата 

специалност с подробни обяснения относно съдържанието на отделните дисциплини. 

Членовете на ФС проведоха обсъждане както по отношение на създаването на 

новата специалност, така и по отношение на съдържанието на учебния план.  

Изказаха се проф. П. Якимов, доц. Г. Николов, доц. Т. Тодоров, доц. Н. Хинов, 

проф. Г. Ангелов, доц. С. Табаков. Всички изказали се подкрепят предложението за 

създаване на новата специалност, считат, че предложеният учебен план по структура и 

съдържание е по-добър от действащия в момента. Предложиха се и нови названия на 

специалността. 

След направените разисквания членовете на ФС се обединиха около следните 

решения, които бяха гласувани явно: 

1. ФС на ФЕТТ приема учебния план на новата специалност във вида, в който 

беше представен за обсъждане. 
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С явно гласуване се приема единодушно (0 не; 0 въздържал се). 

2. Работното название на новата специалност остава „Електронни информационни 

системи“. Окончателното название ще бъде формулирано след съгласуване с 

комисията преди внасяне в Ректорски съвет, за което ФС ще бъде уведомен 

своевременно. 

С явно гласуване се приема единодушно (0 не; 0 въздържал се). 

 

По точка пета от дневния ред: 

• По доклад от доц. д-р инж. Боряна Цанева, ръководител катедра „Химия“ беше 

внесено предложение за  награждаване на доц. д-р инж. Александър Любомиров Лирков 

с Университетска награда „Златен медал с грамота“ за принос в развитието на ТУ-София, 

за дългогогодишна преподавателска, научно-изследователска и административна дейност и 

във вързка с неговия 80 годишен юбилей.  

Членовете на ФС гласуваха тайно с резултат: 

Гласували 21, от тях ДА: 21, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

• По доклад на Декана проф. И. Илиев беше внесено предложение за актуализация 

на факултетната Комисия по качеството, както следва: 

Председател: проф. дн инж. Ивайло Пандиев – Зам. декан по УД 

Членове: проф. д-р инж. Петър Якимов – Ръководител на катедра ЕТ 

                проф. д-р инж. Георги Ангелов – Ръководител на катедра МЕ 

                доц. д-р инж. Николай Хинов – Ръководител на катедра СЕ 

                доц. д-р инж. Боряна Цанева – Ръководител на катедра Химия 

Секретар: гл.ас. д-р инж. Ивелина Рускова  

С явно гласуване предложението се приема единодушно. 

За член на факултетната Комисия по качеството допълнително, ще бъде включен и 

студентът, който е избран на ОС на ФЕТТ за член на Факултетния съвет от квотата на 

студентите. 

С явно гласуване предложението се приема единодушно. 
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• Доц. Д. Арнаудов представи предложенията на катедрите за попълване на състава 

на ФС:  

катедра Квота на хабилитираните 

преподаватели 

Квота на нехабилитираните 

преподаватели 

Електронна 

техника 

доц. д-р Димитър Николов,  

доц. д-р Борислав Ганев  

доц. д-р Любомир Богданов 

гл. ас. д-р Борислав Бонев,  

гл. ас. д-р Николай Куртев,  

гл. ас. д-р Елена Николова 

ас. Николай Томчев 

Микроелектроника доц. д-р Елица Гиева гл. ас. д-р Мария Спасова 

ас. Радостин Русев 

Химия доц. д-р  Камелия  Рускова Няма предложение 

Силова 

електроника 

Няма предложение гл. ас. д-р инж. Гергана Вачева – 

Станчева  

гл. ас. д-р инж. Цвети Хранов  

гл. ас. д-р инж. Теодора Тодорова  

ас. инж. Красимир Кишкин 

 

 

 

• По доклад от проф. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра 

„Микроелектроника“ беше внесено предложение за издаване на учебник по „Технологии за 

микро- и наносистеми“ с автор доц. д-р Мария Александрова-Пандиева  

Заключителната рецензия на доц. д-р Красимир Денишев е положителна и е приета 

от КС на кат. „Микроелектроника“. 

С явно гласуване предложението се приема единодушно. 

• Деканът на ФЕТТ проф. И. Илиев внесе информация относно приетата от 

декански съвет бройка студенти, която ще се заяви за следващата учебна година. 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


