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ПРОТОКОЛ № 6 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 16.02.2022 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 от нехаб. преподаватели, 

отчислен  докторант), редуциран състав 23 (2 в болнични, 1 команд. в чужбина) кворум 16, 

присъстват 20.      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, редуциран състав 19, кворум 13, 

присъстват 17. 

Отсъстват: доц. В. Чумаченко, доц. С. Андреев, студ. М. Кожухарски; в отпуск 

по болест: доц. Г. Добриков и доц. С. Табаков, командировка в чужбина: проф. Сл. Цанова 

 

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. Възлагане на занятия за летния семестър на уч. 2021/22г. 

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

4. Приемане на годишни отчети на лаборатории от ФЕТТ към НИС на ТУ – София 

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

5. Разни  

 

С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.   

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. Д. Арнаудов   

Членове:        доц. Ал. Захариев  

 гл.ас. К. Рускова 

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

• По доклади на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ и доц. 

Г.Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше внесено предложение за разширяване на 

състава на ФС на ФЕТТ за заседанието на 23.03.2022г. с цел провеждане на избор по 

конкурси за заемане на АД „професор” към двете катедри.  

Проведе се явно поименно гласуване на направените предложения с резултат:  

1. чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – избира се единодушно 

2. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов– избира се единодушно 

3. проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов – избира се единодушно 

4. проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев – избира се единодушно 

5. проф. дн инж. Валери Марков Младенов – избира се единодушно 

6. проф. д-р инж. Ташо Ангелов Ташев – избира се единодушно 

7. проф. д-р Марин Христов Христов – избира се единодушно 

8. проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева  – избира се единодушно 

Решение: ФС утвърждава предложеното разширение на ФС 

 

• По доклад на проф. П. Якимов, председател на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „главен асистент" № ФЕТТ75-АД1-055, беше представено  

решението на научното жури. Журито предлага на ФС да избере единственият кандидат ас. 

д-р инж. Борислав Борисов Бонев да заеме академична длъжност „главен асистент" към 

катедра „Електронна техника” в професионално направление: 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност: „Теория на електронните вериги и 

електронна схемотехника”.  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 19,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

• По доклад на доц. Е. Гиева, председател на научно жури по процедура за заемане 

на академична длъжност „главен асистент" № ФЕТТ75-АД1-053, беше представено  

решението на научното жури. Журито предлага на ФС да избере единственият кандидат ас. 
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д-р инж. Нина Руменова Спасова да заеме академична длъжност „главен асистент" към 

катедра „Микроелектроника” в професионално направление: 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност: „Микроелектроника”. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 18, не подкрепям никого: 0,  невалидни: 2 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

По точка втора от дневния ред: 

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

предложение за зачисляване на маг. инж. Росен Иванов Витанов в докторантура на задочно 

обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

(докторска програма Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-

химични и биологични величини).  

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 17,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

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

предложение доц. д-р инж. Димитър Николов Николов да бъде избран за научен 

ръководител на маг. инж. Росен Иванов Витанов - докторант на задочно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (докторска 

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

биологични величини).  

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 17,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. Г. Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше внесено 

предложение за зачисляване на маг. инж. Раде Томов в докторантура редовно обучение по 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Технология на електронното производство“. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 16,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 1 
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Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. Г. Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше внесено 

предложение доц.д-р инж. Мария Александрова-Пандиева да бъде избрана за научен 

ръководител на маг. инж. Раде Томов - докторант редовно обучение по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Технология на електронното производство“. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 16,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. Г. Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше внесено 

предложение за приемане на пoложителна атестация на маг. инж. Иван Иванов докторант 

задочно обучение по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Микроелектроника“ с научен ръководител проф. дтн 

Славка Цанова.    

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 16,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

• По доклад на доц. Г. Ангелов, р-л катедра „Микроелектроника“ беше внесено 

предложение маг. инж. Иван Иванов - докторант задочно обучение по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Микроелектроника“ с научен ръководител проф. дтн Славка Цанова, да бъде отчислен с 

право на защита, считано от 01.11.2021г.   

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 16,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

• По доклад на доц. Н. Хинов, р-л катедра „Силова електроника“ беше внесено 

предложение за зачисляване на маг. инж. Николай Василев Неховски в докторантура 

редовно обучение по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Електронни преобразуватели“, считано от 01.03.2022г. 
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Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 16,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

• По доклад на доц. Н. Хинов, р-л катедра „Силова електроника“ беше внесено 

предложение доц. Владимир Димитров да бъде избран за научен ръководител на маг. инж. 

Николай Василев Неховски - докторант редовно обучение по професионално направление 

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

преобразуватели“. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 16,  не подкрепям никого: 0  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. Н. Хинов, р-л катедра „Силова електроника“ беше внесено 

предложение за зачисляване на маг. инж. Кирил Генчев Генев в докторантура редовно 

обучение по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 

научна специалност „Индустриална електроника“, считано от 01.03.2022г. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 15,  не подкрепям никого: 1,  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. Н. Хинов, р-л катедра „Силова електроника“ беше внесено 

предложение доц. Николай Хинов да бъде избран за научен ръководител на маг. инж. Кирил 

Генчев Генев - докторант редовно обучение по професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Индустриална 

електроника“. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 15,  не подкрепям никого: 1,  невалидни: 1 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. Н. Хинов, р-л катедра „Силова електроника“ беше внесено 

предложение да бъде приета положителна атестация за периода 01.03.2021 – 01.03.2022г на 

маг. инж. Иван Станимиров Христов - докторант задочно обучение по професионално 



6 
 

Протокол N6/16.02.2022 

 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Електронни преобразуватели“. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 15,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 2 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. Н. Хинов, р-л катедра „Силова електроника“ беше внесено 

предложение да бъде удължен с 6 месеца, считано от 01.03.2022г, срокът на докторантурата 

на маг. инж. Иван Станимиров Христов - докторант задочно обучение по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Електронни преобразуватели“. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

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

предложение доц. д-р Богдан Николов Гилев, ПН 4.5. Математика, научна специалност 

„Математическо моделиране и приложение на математиката“ да бъде избран за втори 

научен ръководител на маг. инж. Иван Станимиров Христов - докторант задочно обучение 

по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Електронни преобразуватели“. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 15,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 2 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

По точка трета от дневния ред: 

• Доц. дтн инж. И. Пандиев, Зам Декан по УД  представи бюлетина за електронно 

гласуване на възлагане на занятия за летния семестър на учебната 2021/2022 година. 

Съгласно Решение на ФС, резултатите от електронното гласуване ще бъдат включени 

към настоящия протокол като неразделна негова част. 

По точка четвърта от дневния ред: 

• доц. д-р инж Д. Арнаудов представи годишните отчети на лаборатории към НИС 

от ФЕТТ на ТУ – София.  

➢ От катедра „Електронна техника”   

НПЛ “Полупроводникова схемотехника“ с р-л проф. д-р Петър Якимов  
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С явно гласуване отчетът беше приет единодушно 

➢ От катедра „Микроелектроника“:  

НПЛ „Автоматизирано проектиране в електрониката“ (ECAD) с ръководител доц. д-

р 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 “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 Димитър Арнаудов ; 

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 пета от дневния ред: 

 Доц. И. Пандиев внесе за утвърждаване предложение за награждаване на студентите 

от ФЕТТ, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, Випуск’ 2021 г. за показани отлични 

резултати и постижения в учебния процес, както следва : 

➢ За Университетска награда:  

А)  Бакалаври              

1. Радослав Атанасов Пенков   – спец.  Електроника (ДЗ 6,00 СУ 6,00) - за златен медал 

и грамота от ТУ-София като първенец на випук 2021г.  

2. Николай Ангелов Кадиев  (ДЗ 6,00 СУ5,84) - за сребърен  медал и грамота от ТУ-

София за отличен успех  

Б)  Магистри 

1. Радостина Пламенова Калайджиева, спец.  Електроника (ДЗ 6,00 СУ5,93) - за 

златен  медал и грамота от ТУ-София като първенeц на випуск 2021 г.  
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Обществена дейност – член на ФС, ОС на ФЕТТ и на СС при ТУС. 

2. Мария Бориславова Пеева, спец.  Електроника (ДЗ 6,00 СУ5,93) - за сребърен  

медал и грамота от ТУ-София за отличен успех „магистър”. 

 

➢ За факултетна награда - грамота:   

име ДЗ СУ 

бакалаври   

1.  Радослав Атанасов Пенков - Електроника      6,00 6,00 

2.  Николай Ангелов Кадиев 6,00 5,84 

3.  Калоян Кънчев Стефанов 6,00 5,50 

4.  Ивайло Руменов Христов 6,00 5,38 

5.  Хюсеин Рамисов Хюсеинов 6,00 5,32 

6.  Божидар Юриев Ташков 6,00 5,12 

7.  Никола Валентинов Костов 6,00 5,12 

8.  Никола Красимиров Пешков 6,00 5,10 

 магистри   

1 Радостина Пламенова Калайджиева       6,00 5,93 

 2 Мария Бориславова Пеева                 6,00 5,93 

3 Стефан Милков Ризанов                        6,00 5,92 

4 Мария Петровска    /МТНИ/                    6,00 5,86 

5 Желязко Николаев Генов /МТНИ/         6,00 5,85 

6 Николай Николаев Томчев                       6,00 5,75 

7 Антон Недялков Тасков                           6,00 5,67 

8 Янислав Тодоров Трендафилов              6,00 5,67 
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9 Самира Вехдиева Дерменджиева           6,00 5,67 

10 Раде Томов   /МТНИ/ 6,00 5,64 

11 Павел Христов Венев /МТНИ/               6,00 5,62 

12 Филип Христов Василев                      6,00 5,58 

13 Румен Марианов Златков    6,00 5,58 

14 Денислав Венциславов Трифонов           6,00 5,57 

15 Иса Иса Сакали    6,00 5,57 

16 Васил Григориев Кущ /МТНИ/                  6,00 5,54 

17 Атанас Илиев Аврамов 6,00 5,50 

18 Антония Йорданова Търкаланова /МТНИ/ 6,00 5,50 

19 Валентин Йотов Трифонов                          6,00 5,43 

20 Станислав Василев Узунски                        6,00 5,43 

21 Кристиан Атанасов Атанасов                      6,00 5,36 

22 Николай Василев Неховски                   6,00 5,33 

23 Петър Алексеев Ангелов 6,00 5,33 

24 Росен Иванов Тотин 6,00 5,20 

25 Димитър Илиев Илиев 6,00 5,14 

26 Борислав Стефанов Лазарков 6,00 5,08 

27 Никифор Асенов Георгиев 6,00 5,07 

28 Радосвет Светозаров Еленков 6,00 5,00 

 

• Във връзка с изготвяне на годишния издателски план на ТУ-София за 2022г, 

доц. И. Пандиев представи постъпилите заявки от факултета за утвърждаване както следва: 



10 
 

Протокол N6/16.02.2022 

 

 

 

1. Катедра „Силова електроника“ 

- учебник по „Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства“ 

с автор доц. Николай Хинов и рецензент доц. д-р Богдан Гилев - ФПМИ; 

- ръководство за лабораторни упражнения по „Автоматизирано проектиране на 

силови електронни устройства“ с автори доц. Николай Хинов и ас. Цвети Хранов и 

рецензент доц. д-р Богдан Гилев - ФПМИ; 

- учебник по „Електронни системи за енергопреобразуване“ с автор доц. 

Димитър Арнаудов и рецензент проф. д-р инж. Николай Маджаров - ТУ - Габрово. 

2. Катедра „Електронна техника“ 

№ Заглавие Автор(и) Учебна 

дисциплина 

Хорариум Факулт

ет 

Рецензен

т 

1

1. 

„Ръководство за 

упражнения по 

Автоматизирано 

проектиране в 

електрониката“ 

доц. Катя. 

Аспарухов

а 

доц. 

Цветана 

Григорова 

Автоматизи

рано 

проектиране 

в 

електроника

та 

30 + 15 + 20 

 

ФЕТТ проф. 

Валери 

Младенов 

 

2

2. 

„Ръководство за 

решаване на 

задачи по 

Аналогова 

схемотехника“ 

(второ издание) 

доц. 

Ивайло 

Пандиев 

Аналогова 

схемотехник

а 

30+ 0 + 30 

 

ФЕТТ доц. 

Георги 

Николов 
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3.Катедра „Микроелектроника“ 

- Учебник по „Технологии за микро - и наносистеми“ с автор доц. д-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Мария Александрова – Пандиева и рецензент доц. д-р инж. Красимир Денишев. 

Всички представени предложения бяха гласувани поотделно с явно гласуване. 

Всички предложения бяха приети единодушно. 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


