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 ПРОТОКОЛ № 5  

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 17.12.2019 г. от 15 часа. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 27, кворум 18, присъстват 25. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, редуциран състав 21, кворум 14. Присъстват 

20. 

Отсъстват: доц. Хр. Кънчев - команд. в чужбина, доц. Г. Добриков, студ. М. 

Кожухарски 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

    Докладва: доц. д-р Д. Арнаудов, Зам.-декан НПД 

2. Избор на комисия по атестирането за мандат 2019 – 2023г. 

    Докладва: проф.  дтн инж. Иво Илиев, Декан  

3. Разни  

Проф. Илиев предложи разместване на т.1 и 2 в дневния ред. 

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. Н. Хинов 

 доц. А. Захариев 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

Деканът проф. И. Илиев предложи комисия по атестирането в състав: 

Председател: доц. д-р инж. Боряна Цанева 

 Секретар:       доц. д-р инж. Димитър Арнаудов 

 Членове:         доц. дтн инж. Иво Пандиев 

доц. д-р инж. Петър Якимов 

                              доц. д-р инж. Георги Ангелов 

   доц. д-р инж. Християн Кънчев 

С явно гласуване предложената комисия беше приета единодушно. 
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По точка втора от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ беше 

внесено предложение за назначаване на маг. инж. Елена Симеонова Николова на 

академична длъжност „асистент“ по професионалното направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /научна специалност Теория на електронните вериги и 

електронна схемотехника/ към катедра „Електронна техника”. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение. 

 

 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ беше 

внесено предложение за разширяване на основния списъчен хабилитиран състав на 

Факултетния научен съвет на ФЕТТ във връзка с избор на Научно жури  по обявени 

процедури за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалности „Електронизация“ и 

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

биологични величини“ за нуждите на Факултета по Електронна техника и технологии 

Решение: ФС на ФЕТТ с явно поименно гласуване единодушно (0 против и 0 въздържали 

се за всички предложени кандидатури) избира разширение на  Факултетния научен съвет 

на ФЕТТ със следния състав: 

1. чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов 

2. проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов 

3. проф. д-р инж. Тодор Стоянов Джамийков 

4. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов 

 5.   проф. д-р инж. Марин Христов Христов 

Факултетния научен съвет да се проведе на 21.01.2020 г. от 15.00 часа в зала 1434. 

 

  По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше 

внесено предложение за назначаване на маг. инж. Нина Спасова на академична длъжност 

„асистент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 

(научна специалност „Технология на електронното производство“). 
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение. 

 доц. д-р Георги Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ внесе информация 

относно второто място за академична длъжност „асистент” по професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност „Микроелектроника“). 

Подадени са документи от 2 кандидати, които при гласуването в катедрата получават равен 

брой гласове. Катедрата не избира кандидат и въпросът ще бъде преразгледан. 

Изказаха се проф. М. Анчев и проф. И. Илиев. 

 

 По доклад на доц. д-р Николай Хинов, р-л катедра „Силова електроника“ беше 

внесено предложение за обявяване на свободно място за АД „асистент“ по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност 

„Индустриална електроника”), със срок 1 месец. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 20 , от тях ДА – 19 , НЕ – 1 , БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение. 

 По доклад на доц. д-р Николай Хинов, р-л катедра „Силова електроника“ беше 

внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на АД „Главен асистент“  по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Електронни преобразуватели ”, 1 място със срок 2 месецa. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава внесеното предложение. 

 

По точка трета от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ беше 

внесено предложение за възлагане на занятия на проф. д-р Емил Манолов:  

- до 30 часа изпит по Полупроводникови елементи, ОКС „Бакалавър”, ФТК 

- до до 10 часа изпит по Електроника, ОКС „Бакалавър”, спец. Мехатроника, МФ  
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Хабилитираните членове на ФС и тези със степен д-р проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 23 , от тях ДА – 21, НЕ – 1 , БЕЛИ – 1 

 Доц. И. Пандиев представи модул „Докторанти“ в системата „Е - университет“ 

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 


