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ПРОТОКОЛ № 5 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 17.01.2017 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 27. 

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

Отсъстват:  студ. Христо Христов 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Учебни и докторантски въпроси       

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

3. Организационни въпроси –определяне на структурния и числен състав на ОС 

на ФЕТТ 

Докладва доц д-р инж. Е. Манолов, Декан на ФЕТТ 

4. Обсъждане на Етичен кодекс на преподавателите и служителите в ТУ – София 

и на Съюза на Учените в България. 

Докладва доц д-р инж. Е. Манолов, Декан на ФЕТТ 

5. Разни  

Деканът внесе предложение за размяна на местата на т.1 и т.2  от Дневния ред. 

С явно гласуване предложените точки в дневния ред и размяната на местата бяха приети 

единодушно. 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател:   Сталмир Денчев 

Членове:       Светлозар Андреев 

 Димитър Николов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

По точка първа от дневния ред (учебни и докторантски въпроси): 

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за възлагане провеждането на учебни 

занятия на д-р Георги Добрев Колев. 
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС възлага на д-р Георги Добрев Колев провеждането на учебни занятия 

както следва: 

- по дисциплината Материалознание в микроелектроника, ОКС бакалавър,  

редовно обучение - до 10 часа лабораторни упражнения;  

Гласували: 21  от тях ДА –18, НЕ – 3, БЕЛИ – 0    

- по дисциплината Технологии за микро- и наносистеми, ОКС магистър, редовно 

обучение - до 30 часа лабораторни упражнения. 

Гласували: 21  от тях ДА –18, НЕ – 3, БЕЛИ – 0    

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за промяна на утвърдената тема на 

дисертационния труд на докторанта Ана Габриелова Банкова с научни ръководители: доц. 

д-р Валентин Христов Видеков и доц. д-р Боряна Рангелова Цанева от „Изследване 

дълговременната стабилност на наноструктурирани материали“ на „Изследване на 

дълговременната стабилност на наноструктуриран аноден оксид на алуминия“. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка втора от дневния ред (кадрови въпроси): 

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

техника, беше внесено предложение за трето удължение на трудовия договор на проф.д-р 

инж. Таничка Крумова Василева, считано от 27.03.2017 г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 26  от тях ДА –15, НЕ – 10, БЕЛИ – 1    

 

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

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

длъжност „професор” по професионално направление „5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика“, научна специалност „Технология на електронното производство“. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира жури в състав:  

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

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

„Микроелектроника“.  

Гласували: 22  от тях ДА –18, НЕ – 2, БЕЛИ – 2   

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

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

„Микроелектроника“.  

Гласували: 22, от тях ДА –18, НЕ – 3, БЕЛИ – 1   

3. проф. дтн инж. Камен Венциславов Фильов (кат. КС-ФКСУ), професионално 

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

„Микроелектроника“.  

Гласували: 22, от тях ДА –18, НЕ – 3, БЕЛИ – 1   

Резервен член: 

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

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

„Микроелектроника“ 

Гласували: 22, от тях ДА –17, НЕ – 1, БЕЛИ – 4    

Б. Външни 

1. проф. д-р Тодор Димитров Нешков (пенсионер кат. АДП - МФ), 

професионално направление „5.1. Машинно инженерство“, научна специалност 

„Автоматизация на производството”. 

Гласували: 22, от тях ДА –17, НЕ – 3, БЕЛИ – 2    

2. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров (ТУ-Габрово, кат. Електроника) 

професионално направление „5.2 Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност „Твърдотелна електроника“ 

Гласували: 22, от тях ДА –17, НЕ – 4, БЕЛИ – 1    

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

направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност 

„Технология на електронното производство“ 

Гласували: 22, от тях ДА –18, НЕ – 3, БЕЛИ – 1    
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4. проф. д-р Димитър  Неделчев Карастоянов (ИИКТ-БАН), професионално 

направление направление  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, научна 

специалност „Роботи и манипулатори“.  

Гласували: 22, от тях ДА –14, НЕ – 4, БЕЛИ – 4    

Резервен член: 

5. доц. д-р Павлик Рахнев Рахнев (кат. Електроника , Електротехника и 

Компютърна техника, технически колеж „Асен Златаров” Бургас), професионално 

направление  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”,  научна специалност 

“Микроелектроника” 

Гласували: 22, от тях ДА –18, НЕ – 2, БЕЛИ – 2   

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

Марин Христов Христов. 

Гласували: 22, от тях ДА –18, НЕ – 3, БЕЛИ – 1 

 

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

техника, беше предложено научно жури за конкурс за заемане на академична длъжност 

„Доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика /научна специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за 

автоматизарано проектиране/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ:  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира жури в състав:  

А. Вътрешни 

1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

„Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

  Гласували: 22, от тях ДА –19, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    

2. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков – пенсионер - ТУ с научна специалност 

“Микроелектроника” от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика. 

  Гласували: 22, от тях ДА –18, НЕ – 4, БЕЛИ – 0    
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3. проф. д-р инж. Марин Христов Христов – ФЕТТ, кат. МЕ с научна специалност 

“Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране” от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

   Гласували: 22, от тях ДА –17, НЕ – 5, БЕЛИ – 0   

4. проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева – пенсионер - ТУ с научна 

специалност “Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране” от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика.  

   Гласували: 22, от тях ДА –16, НЕ – 6, БЕЛИ – 0   

Резервен член: 

5. доц. д-р инж. Емил Димитров Манолов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна 

специалност “Теория на електронните вериги и електронна схемотехника” от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика.  

Гласували: 22, от тях ДА –18, НЕ – 4, БЕЛИ – 0    

Б. Външни 

1. проф. дтн инж. Стефан Иванов Куцаров – НБУ с научна специалност “Теория 

на електронните вериги и електронна схемотехника” от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика. 

Гласували: 22, от тях ДА –16, НЕ – 5, БЕЛИ – 1   

2. проф. дтн инж. Борислав Добрев Доневски – ЕПУ с научна специалност 

“Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” от професионално 

направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника. 

Гласували: 22, от тях ДА –17, НЕ – 4, БЕЛИ – 1   

3. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов – пенсионер - ТУ с научна специалност 

“Теория на електронните вериги и електронна схемотехника” от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

 Гласували: 22, от тях ДА –19, НЕ – 3, БЕЛИ – 0   

Резервен член: 

4. проф. д-р инж. Иван Крумов Куртев – пенсионер с научна специалност 

“Компютърни системи, комплекси и мрежи” от професионално направление 5.3 

Комуникационна и компютърна техника. 
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Гласували: 22, от тях ДА –17, НЕ – 5, БЕЛИ – 0   

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага проф. дтн 

инж. Георги Славчев Михов.  

Гласували: 22, от тях ДА –19, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „главен асистент”. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 22, от тях ДА –17, НЕ – 3, БЕЛИ – 2   

Решение: ФС на ФЕТТ приема разкриване на процедура за заемане на академична 

длъжност „главен асистент” по професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика (научна специалност Автоматизация на инженерния труд и 

системи за автоматизирано проектиране) с потенциален кандидат  ас. д-р Мария 

Любомирова Спасова. 

 

По точка трета от дневния ред: 

 Във връзка с провеждането на Общото събрание на ФЕТТ, на основание чл. 18, 

ал. 3 от ПУД на ТУ – София, Деканът доц. д-р инж. Е. Манолов внесе предложение за 

определяне на структурния и числен състав на ОС на ФЕТТ, както следва: 

Общ брой на Общото събрание – 74 членове , от тях: 

- Академичен състав – 52 членове (70,27 %); 

- Студенти и докторанти – 12 членове (16,22% от тях  - 6 студенти и 6 

докторанти); 

- Административен персонал – 10 членове (13,51%). 

Общото събрание ще се проведе на 21.02.2017 г. от 13.15 часа. Залата ще бъде 

уточнена допълнително. 

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

Деканът доц. Е. Манолов запозна ФС с Етичния кодекс на ТУ – София, както и с 

основни положения от кодекса на съюза учените и на СОРЕ. Мнения и препоръки 

изказаха проф. Сл. Цанова, доц. М. Маринов, доц. С. Табаков и инж. В. Маноев. 

 

По точка пета от дневния ред: 

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

техника, беше внесено предложение за допечатване на учебника „Цифрова схемотехника” 

с автор проф. дтн Георги Славчев Михов в тираж според приетите правила за издаване на 

учебна литература в ТУ- София.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова 

електроника” беше внесено предложение за допечатване, поради изчерпване на тиража, на 

ръководство за лабораторни упражнения по “Токозахранващи устройства” с автори доц. д-

р инж. Димитър Дамянов Арнаудов, ас. Сталмир Николов Денчев и ас. Георги Христов 

Гигов, съгласно изискаванията на правилата за издаване на учебна литература в ТУ- 

София. 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  


