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Протокол N5/19.01.2022 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 19.01.2022 г. от 14.00 отдалечено в 

Google meet. Тайното гласуване се провежда присъствено в зала 1434 в присъствието на 

изборната комисия. 

Списъчен състав на ФС 26 члена (1 непопълнена квота, отчисляване на докторанта), 

кворум 18, присъстват 22.      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, кворум 15. Присъстват 19. 

Отсъстват: доц. В. Чумаченко, доц. К. Аспарухова, доц. Г. Ангелов, гл. ас К. Рускова 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси  

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

2. Докторантски въпроси 

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

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

Докладва: доц. д-р инж Б. Цанева – Председател на ОС 

4. Разни  

 

Доц. Д. Арнаудов внесе предложение за нова точка в дневния ред като т.4 :  

4. Приемане на квалификационна характеристика на нова специалност 

"Интелигентни системи за дома, офиса и медицината" за ОКС "Магистър".  

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

С явно гласуване предложените точки в дневния ред, заедно с направеното 

предложение, бяха приети единодушно.   

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. Г. Николов  

Членове:        доц. Н. Хинов  

 доц. С. Андреев 

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

 По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ беше внесено 

предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по 

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна 

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

и биологични величини/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. Катедрата има 

потенциален кандидат. 

Доц. Д. Арнаудов представи обосновката за обявяване на конкурса. 

Проведе се тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

 По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ беше внесено 

предложение за утвърждаване на състав на научното жури по конкурс за заемане на 

академична длъжност „главен асистент” по професионалното направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност: Теория на електронните 

вериги и електронна схемотехника / към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. 

Решение: След проведеното тайно гласуване, ФС на ФЕТТ избира жури в състав:  

А. Вътрешни 

1. проф. д-р инж. Марин Беров Маринов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физикохимични и биологични 

величини, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

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

2. доц. 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: 21 , от тях  ДА – 20 , НЕ – 1, БЕЛИ – 0  

3. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност 

Индустриална електроника, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували: 21 , от тях  ДА – 20 , НЕ – 1, БЕЛИ – 0  
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Резервен член: 

4. 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: 21 , от тях  ДА – 21 , НЕ – 0, БЕЛИ – 0  

Б. Външни 

1. доц. д-р Найден Недков Шиваров – БАН, с научна специалност Роботи и 

манипулатори, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

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

2. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – БАН, с научна специалност 

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, ПН 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

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

Резервен член: 

3. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – БАН, с научна специалност Роботи и 

манипулатори, ПН 5. 3. Комуникационна и компютърна техника  

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

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

инж. Марин Беров Маринов.  

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

 

 По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ беше внесено 

предложение за награждаване на проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров с 

Университетска награда „Златен медал с грамота” за принос в развитието на Техническия 

университет – София, за дългогодишна преподавателска, научноизследователска и 

административна дейност и във връзка с неговата 80 годишнина.  

Проведе се тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 
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По точка втора от дневния ред: 

 По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ беше внесено 

предложение за отчисляване с право на защита, считано от 01.01.2022г., на маг. инж. Иван 

Красимиров Кънев, докторант на редовно обучение по научното направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност Медицински уреди/, с 

научен ръководител проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев.  

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

По точка трета от дневния ред: 

 По доклад на проф. дтн инж. Иво Илиев, декан на ФЕТТ, беше внесено 

предложение за определяне на числения и структурен състав на Общото събрание на 

ФЕТТ както следва: 

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

- Академичен състав – 45 члена (75%) 

- Студенти и докторанти – 12 члена (20%), от тях 6 студента и 6 докторанта 

- Административен персонал – 3 члена (5%) 

Общото събрание ще се проведе на 24.02.2022 г. от 14:00 часа. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на проф. дтн инж. Иво Илиев, декан на ФЕТТ, беше внесено 

предложение за приемане на дневен ред на ОС на ФЕТТ : 

1. Отчет на факултетното ръководство на ФЕТТ за периода декември 2020 г. – 

януари 2022 г. 

2. Частични избори за попълване състава на Факултетния съвет на ФЕТТ от квотата 

на нехабилитираните преподаватели. 

3. Разни. 

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

Предложената нова специалност е във връзка с реализирането на проект  по 

Договор № BG05M2OP001-2.016-0028, „Модернизация на висшите училища: Технически 

университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово 

и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас “, финансиран чрез Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.  

Проф. Иво Илиев внесе за обсъждане квалификационната характеристика и 

обосновката за новата специалност. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

Решение: ФС на ФЕТТ приема квалификационната характеристика на нова 

специалност "Интелигентни системи за дома, офиса и медицината" за ОКС "Магистър". 

 

По точка пета от дневния ред: 

  По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ беше внесено 

предложение за приемане на рецензията на проф. д-р инж. Петър Якимов на ръкописа на 

учебник по „Системи за управление“ за ОКС „Магистър“ по специалност „Електроника“ с 

автори чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов и гл. ас. д-р инж. Борислав Ганев.  

С явно гласуване рецензията беше приета единодушно. 

 

 Проф. И. Илиев уведоми, че е време да се представят заявките за издаване на 

учебна литература. 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 


