1

ПРОТОКОЛ № 4
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 29.01.2019 г. от 14 часа.
Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Присъстват 22.
Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, редуциран състав 20, кворум 14.
Присъстват 16.
Отсъстват: доц. Р. Радонов – в отпуск по болест, проф. Сл. Цанова –
командировка в чужбина; доц. С. Андреев, доц. С. Табаков, доц. К. Аспарухова, доц. М.
Маринов
Дневен ред:
1.
2.
3.
4.

Кадрови въпроси
Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам. Декан по НПД
Възлагане на занятия за ОКС „магистър“, задочно платено за уч. 2018.2019.
Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам. Декан УД
Докторантски въпроси
Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам. Декан УД
Разни

С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.
Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:
Председател: проф. М. Анчев
Членове:
доц. Т. Джамийков
Ас. В. Маноев
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
Поради отсъствието на доц. Р. Радонов материалите по т.2 и т.3 се докладват от
проф. Е. Манолов.
По точка първа от дневния ред:
 По доклад на от доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител на катедра
«Силова електроника» беше внесено предложение за обявяване на конкурс за АД
„доцент“ по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика (научна специалност „Електронни преобразуватели”), 1 място. Катедрата
има потенциален кандидат.
Доц. Хинов представи обосновката за обявяване на конкурса.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 16 , от тях ДА – 14 , НЕ –1 , БЕЛИ – 1
Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението за обявяване на конкурс за АД
„доцент“.
 По доклад на от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра
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«Електронна техника» беше внесено предложение за състав на научното жури по
процедура за защита на дисертационен труд на маг. инж. Ваня Славова на тема
“Разработване на квантово-електронни и оптоелектронни инсталации за изследване
на биомедицински обекти във ветеринарната медицина и хранително-вкусова
промишленост включително и приложения” за придобиване на образователна и
научна степен ”доктор” по професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика, /научна специалност Квантова и Оптоелектроника.
Научни ръководители са доц. д-р инж. Маргарита Денева и проф. дтн дфн Марин
Ненчев.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.
Решение: ФС на ФЕТТ избира жури в състав:
А. Вътрешни
1. доц. д-р инж. Тодор Стоянов Джамийков – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност
Квантова и оптоелектроника от професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика
Гласували:16 , от тях ДА – 15 , НЕ – 1, БЕЛИ – 0
2. проф. дтн дфн Марин Ненчев Ненчев –НИС, ТУ-София с научна специалност
Квантова и оптоелектроника от професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика
Гласували: 16 , от тях ДА –13 , НЕ – 3, БЕЛИ – 0
резервен член:
3. доц. д-р инж. Боряна Костадинова Пачеджиева – ФЕА, ТУ – София, филиал
Пловдив , с научна специалност Оптични и лазерни уреди и методи от професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Гласували: 16 , от тях ДА – 16 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
Б. Външни
1. проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров – пенсионер, ТУ-София, с научна
специалност Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика
Гласували:16 , от тях ДА – 16, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
2. проф. д-р инж. Никола Вичев Колев дссн – пенсионер, с научна специалност
Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика
Гласували: 16 , от тях ДА – 15 , НЕ – 1, БЕЛИ – 0
3. проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов – БАН, Институт по електроника с
научна специалност Физика на кондензираната материя от професионално направление
4.1. Физически науки
Гласували:16, от тях ДА – 15 , НЕ – 1 , БЕЛИ – 0
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резервен член:
4. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер, ТУ-София, с научна
специалност Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика
Гласували: 16 , от тях ДА – 15 , НЕ – 1, БЕЛИ – 0
За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага доц. д-р
инж. Тодор Стоянов Джамийков.
Гласували: 16 , от тях ДА – 15 , НЕ – 1 , БЕЛИ – 0
Предлага се защитата да се състои на 13.05.2019 г. от 15,00 ч. в Конферентната
зала на БИЦ.
Гласували: 16 , от тях ДА – 16 , НЕ – 0, БЕЛИ – 0

 По доклад на от доц. д-р Боряна Цанева, ръководител на катедра «Химия»
беше внесено предложение за обявяване на конкурс за АД „главен асистент” в
професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Инженерна
химия“, за нуждите на катедра „Химия”. Катедрата има потенциален кандидат.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 15 , от тях ДА – 14 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 1
Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение
 По доклад на от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра «Електронна
техника» беше внесено предложение за обявяване на свободно място за асистент по
професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна
специалност Електронизация/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. Катедрата има
потенциален кандидат.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 15 , от тях ДА – 15 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение.
 По доклад на от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра «Електронна
техника» беше внесено предложение за за обявяване на свободно място за асистент по
професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна
специалност Квантова и оптоелектроника/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ.
Катедрата има потенциален кандидат.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 15 , от тях ДА – 15 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение
 По доклад на от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра «Електронна
техника» беше внесено предложение за
разширяване на основния списъчен
хабилитиран състав на Факултетния научен съвет със следните специалисти:
1. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов
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2. проф. дтн дфн Марин Ненчев Ненчев
3. проф. д-р инж. Марин Христов Христов
4. проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков
Факултетния научен съвет да се проведе на 26.02.2019 г. от 14.00 часа в зала 1434.
Предложението се прави във връзка с избор на Научно жури по обявена
процедура за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Квантова и
опотоелектроника за нуждите на Факултета по Електронна техника и технологии.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад от доц. д-р Стела Стефанова - Директор на Технологично училище
„Електронни системи“ към ТУ – София беше внесено предложение за непплатен
творчески отпуск по чл.161, ал.1 от КТ на Любомир Здравков Чобаджиев, ст.
Преподавател в ТУЕС към ТУ-София за периода от 06.02.2019 до 06.02.2021г.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка втора от дневния ред:
По доклад на от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра «Електронна
техника» беше внесено предложение за възлагане на занятия на следните преподаватели:
 доц. д-р Емил Николов Димитров - до 16 ч. лекции, до 15 ч. лаб. упражнения,
до 7 ч. курсов проект по Системи за управление, ОКС „Магистър”, задочно, платено
обучение, ФЕТТ
 доц. д-р Емил Николов Димитров – до 11 ч. курсов проект и до 2 ч. изпит по
Проектиране на вградени микропроцесорни системи, ОКС „Магистър”, задочно,
платено обучение, ФЕТТ
 доц. д-р Емил Николов Димитров – до 21 ч. ръководство дипломанти, до 8 ч.
рецензии, ОКС „Магистър”, задочно, платено обучение, ФЕТТ
 ас. Атанас Николов Йовев - до 10 ч. лекции по заместване по Системи за
управление, ОКС „Магистър”, задочно, платено обучение, ФЕТТ
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат и за
четирите предложения:
Гласували: 16 , от тях ДА – 16 , НЕ – 0, БЕЛИ – 0

По точка трета от дневния ред:
 По доклад на от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение за удължение за срок от 6 месеца на
докторантурата на Николай Браянов, считано от 01.05.2019 г., поради лични причини.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
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 По доклад на от доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител на катедра
«Силова електроника» беше внесено предложение за приемане на положителна
атестация на маг. инж. Цвети Христов Хранов – РО - професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика /Електронни преобазуватели/ с научни
ръководители доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов и доц. д-р инж. Евгений
Иванов Попов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 16 , от тях ДА – 16 , НЕ –0 , БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на маг. инж. Цвети Христов
Хранов
 По доклад на от доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител на катедра
«Силова електроника» беше внесено предложение за отчисляване с право на защита
считано от 01.01.2019г. на маг. инж. Цвети Христов Хранов – РО - професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика /Електронни
преобазуватели/ с научни ръководители доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов и
доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 16 , от тях ДА – 16 , НЕ –0 , БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита маг. инж. Цвети Христов Хранов,
считано от 01.01.2019г.
 По доклад на от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра «Електронна
техника» беше внесено предложение за приемане на положителна атестация на редовен
докторант Басри Кул, с научни ръководители проф. д-р инж. Рачо Иванов и доц. д-р инж.
Петър Якимов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 16 , от тях ДА – 16 , НЕ –0 , БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на редовен докторант Басри
Кул.
 По доклад на от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра
«Електронна техника» беше внесено предложение за отчисляване с право на защита
редовен докторант Басри Кул, с научни ръководители проф. д-р инж. Рачо Иванов и
доц. д-р инж. Петър Якимов
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 16 , от тях ДА – 16 , НЕ –0 , БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита редовен докторант Басри Кул.
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По точка четвърта от дневния ред:
 По доклад на от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение проф. д-р Валентин Видеков да бъде
избран за рецензент на “Ръководство за лабораторни упражнения по Технология за
микро и наносистеми” по дисциплината „Технология за микро и наносистеми“ за
магистри специалност Микротехнологии и наноинженеринг с автори Доц. д-р Мария
Александрова-Пандиева и Доц. д-р Красимир Денишев
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 Доц. Хинов внесе информация относно конференцията Електроника –
16 - 17 май 2019 г.
 Доц. Якимов обърна внимание за участието на студенти от факултета в
програмата Еразъм+
 Проф. Е. Манолов обяви нова форма за кандидатстване на студенти за
иновационни проекти.

Вр. ИД Декан на ФЕТТ:
/проф. д-р инж. Емил Манолов/

Протоколчик:
/доц. д-р инж. Йорданка Марчева/
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