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ПРОТОКОЛ № 5
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 02. 02.2021 г. от 15 часа
дистанционно с достъп:
Тайното гласуване е проведено присъствено в зала 1434 в присъствие на комисията
по гласуването.
Списъчен състав на ФС 27 члена, кворум 18, присъстват 21 .
Списъчен хабилитиран състав на ФС 21 члена, кворум 14. Присъстват 17.
Отсъстват: проф.Сл. Цанова, доц. Г. Добриков, доц. Т. Тодоров, доц. С. Андреев,
гл.ас. К. Рускова, 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. Приемане на годишните отчети на лаборатории от ФЕТТ към НИС на ТУ –
София
Докладва: доц. д-р инж Д. Арнаудов - Зам. Декан НПД
4. Разни
С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.
Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:
Председател: доц. И. Пандиев
Членове:
доц. Н. Хинов
Докт. Т. Карагьозов
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:
 По доклад на доц. Н. Хинов, ръководител на катедра “Силова електроника”,
беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на АД „Доцент”, по
професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна
специалност „Електронни преобразуватели“ за нуждите на катедра “Силова електроника”.
Катедрата има потенциален кандидат.
Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
Решение: ФС утвърждава предложението.
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По точка втора от дневния ред:
 По доклад на доц. Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“, беше
внесено предложение за приемане на положителна атестация на докторанти от
катедрата.
Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:
 маг. инж. Гаврил Гаврилов – докторант на самостоятелно обучение по
професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна
специалност „Микроелектроника“ с научен ръководител доц. дн Дориан Минков
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
 маг. инж. Тобия Карагьозов – докторант редовно обучение по професионално
направление 5.2.„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност
„Микроелектроника“ с научни ръководители проф. д-р Валентин Видеков и доц. д-р Боряна
Цанева
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
Решение: ФС утвърждава предложените положителната атестация на докторантите.
 По доклад на доц. Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“, беше
внесено предложение за отчисляване с право на защита, считано от 01.03.2021г на
докторанти от катедрата.
Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:
 маг. инж. Гаврил Гаврилов – докторант на самостоятелно обучение по
професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна
специалност „Микроелектроника“ с научен ръководител доц. дн Дориан Минков
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
 маг. инж. Тобия Карагьозов –докторант редовно обучение по професионално
направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност
„Микроелектроника“ с научни ръководители проф. д-р Валентин Видеков и доц. д-р Боряна
Цанева
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
Решение: ФС утвърждава предложението.
 По доклад на доц. Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“, беше
внесено предложение за състав на научно жури по процедура за придобиване на
образователна и научна степен „Доктор” от маг. инж. Гаврил Гаврилов, по
професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна
специалност „Микроелектроника“) на тема „Приноси относно характеризиране на
тънък диелектричен или полупроводников слой върху стъклена подложка основано
на метода на обвивките“.
Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:
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А. Вътрешни
1. доц. д-р инж. Георги Добриков – кат. МЕ- ФЕТТ, професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Интегрална
схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане“
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
2. проф. д-р Анна Стойнова – кат. МЕ-ФЕТТ, професионално направление 5.2
Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Микроелектроника“
Гласували: 17 , от тях ДА – 16 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 1
Резервен член:
3. доц. д-р инж. Мария Александрова – 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. дфн Диана Нешева – Институт по Физика на твърдото тяло, БАН,
професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност ” Физика на
кондензираната материя ”
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
2. проф. д-р Димана Назърова – Институт по Оптични материали и технологии,
БАН, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на
вълновите процеси“
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
3. проф. дфн Катя Вутова – Институт по Електроника, БАН професионално
направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Математично моделиране и
приложение на математиката във физиката“
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
Резервен член:
4. доц. д-р Лиан Неделчев – Институт по Оптични материали и технологии,
БАН, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. д-р Анна
Стойнова, научна специалност „Микроелектроника“
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
Предлага се заключителното заседание на научното жури да се състои на 27.05.2021
г. от 13:00 ч. В БИЦ
Гласували: 17 , от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0
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По точка трета от дневния ред:
 доц. д-р инж Д. Арнаудов представи годишните отчети на лаборатории към НИС
от ФЕТТ на ТУ – София.
 От катедра „Микроелектроника“:
НПЛ „Автоматизирано проектиране в електрониката“ (ECAD) с ръководител доц. др Росен Радонов
НИЛ “:Център за високотехнологични решения в електрониката” с ръководител
проф. д-р Анна Стойнова
С явно гласуване отчетите бяха приети единодушно.
 От катедра „Електронна техника”
НПЛ “Полупроводникова схемотехника“
С явно гласуване отчетът беше приет единодушно
 От катедра “Силова електроника”
лаборатория с катедрен статут „Лабвю академия“, с ръководител доц. д-р Николай
Хинов;
лаборатория с факултетен статут „Индукционни нагревателни устройства и системи
- ИНУС“, с ръководител доц. д-р Пани Карамански;
С явно гласуване отчетите бяха приети единодушно
 От катедра “Химия”
НПЛ „ Приложна електрохимия“ с ръководител проф. д-р Екатерина Д. Добрева
С явно гласуване отчетът беше приет единодушно
Решение: ФС приема отчетите на лабораториите.
По точка четвърта от дневния ред:
 По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ беше
внесено предложение за приемане на рецензията на проф. д-р инж. Рачо Иванов на ръкописа
на Ръководство за семинарни упражнения по Цифрова схемотехника – второ издание с
автори чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов и гл.ас. д-р инж. Димитър Бадаров.
С явно гласуване рецензията беше приета единодушно.
 По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ беше
внесено предложение проф. д-р инж. Петър Якимов да бъде избран за рецензент на
ръкописа на монография „Изследване и проектиране на усилвателни схеми с операционни
усилватели“ с автор доц. дн инж. Ивайло Пандиев.
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С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ беше
внесено предложение проф. дтн инж. Славка Цанова да бъде избрана за рецензент на
ръкопис на учебник „Електронни системи за екологичен контрол“, второ преработено и
допълнено издание, с автори проф. д-р инж. Марин Маринов и доц. д-р инж. Йорданка
Марчева.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 Деканът проф. И. Илиев запозна ФС с финансовото състояние и новия бюджет на
факултета.
Декан на ФЕТТ:
(проф. дтн инж. Иво Илиев)
Протоколчик:
(доц. д-р инж. Йорданка Марчева)
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