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ПРОТОКОЛ № 6
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 27.02.2018 г. от 14.30 часа.
При списъчен състав от 27 члена на ФС присъстват 21.
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 18.
Отсъстват: проф. И. Илиев и гл. ас. Д. Николов - командировка в чужбина,
проф. Сл. Цанова, доц. К. Аспарухова, доц. М. Маринов, докторант Цв. Хранов
Дневен ред:
1. Докторантски въпроси
Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД
2. Учебни въпроси
Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД
3. Приемане на отчети на научно-изследователските лаборатории във ФЕТТ
Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по 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. Д. Тодоров
Членове:

доц. С. Табаков
гл. ас. Л. Богданов

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:
 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра Микроелектроника,
бяха предложени за зачисляване като редовни докторанти към катедрата както следва:
1. маг. инж. Петър Божидаров Йовчев
2. маг. инж. Иван Любомиров Иванов
3. маг. инж. Бончо Василев Ников
4. маг. инж. Ради Несторов Несторов
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5. маг. инж. Борис Данаилов Добричков
6. маг. инж. Тобия Славов Карагьозов
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат за всички
предложени:
Гласували: 17, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: въз основа на резултатите от гласуването предложението е прието.
 По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител катедра Микроелектроника,
бяха предложени научни ръководители на избраните редовни докторанти към катедрата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
ръководител на маг. инж. Петър Божидаров Йовчев – докторант редовно обучение
да бъде проф. д-р Славка Славчева Цанова
Гласували: 17, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
ръководител на маг. инж. Иван Любомиров Иванов – докторант редовно обучение
да бъде проф. д-р Славка Славчева Цанова
Гласували: 17, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
ръководител на маг. инж. Бончо Василев Ников – докторант задочно обучение да
бъде проф. д-р Марин Христов Христов
Гласували: 17, от тях ДА –16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0
ръководител на маг. инж. Ради Несторов Несторов – докторант редовно обучение да
бъде доц. д-р Георги Василев Ангелов.
Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 0, БЕЛИ – 2
ръководител на маг. инж. Борис Данаилов Добричков – докторант задочно обучение
да бъде доц. д-р Георги Василев Ангелов
Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 0, БЕЛИ – 2
ръководител на маг. инж. Тобия Славов Карагьозов – докторант редовно обучение
да бъде проф. д-р Валентин Христов Видеков
Гласували: 17, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: Въз основа на резултатите от гласуването всички предложени за ръководители
на редовните докторанти са избрани.
 По доклад на доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова
електроника“, бяха предложени за зачисляване като докторанти към катедрата както следва:
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1. маг. инж. Красимир Йорданов Кишкин - редовна докторантура в научно
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Индустриална електроника)
2. маг. инж. Иван Станимиров Христов - Задочна докторантура в научно
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Електронни преобразуватели)
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат за двете
предложения:
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: въз основа на резултатите от гласуването предложението е прието.
 По доклад на доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова
електроника“, бяха предложени научни ръководители на избраните докторанти към
катедрата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
научен ръководител на маг. инж. Красимир Йорданов Кишкин - докторант
редовно обучение да бъде доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов:
Гласували: 18, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
научен ръководител на маг. инж. Иван Станимиров Христов - докторант задочно
обучение да бъде доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов:
Гласували: 18, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
Решение: Въз основа на резултатите от гласуването предложените за ръководители на
докторантите са избрани.
 По доклад на доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова
електроника“, беше внесено предложение за утвърждаване на положителна атестация на
докторанти от катедрата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
1. Маг. инж. Димчо Станчев Хвърчилков – РО - професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Електронни преобазуватели) с научни
ръководители проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов и доц. д-р инж. Димитър Дамянов
Арнаудов
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
2. маг. инж. Гергана Илиева Вачева, професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика /Индустриална електроника/ с научни
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ръководители доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов и доц. д-р инж. Димитър Николов
Пенев
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
3. маг.

инж.

Ирина

Петева

Велева,

професионално

направление

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Електронни преобразуватели) с научен
ръководител проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов
Гласували: 18, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ приема положителната
атестация на докторантите.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение за утвърждаване на положителна атестация на
докторанти от катедрата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
1. Задочен докторант Диан Милчев Илиев, с научни ръководители доц. д-р Емил
Димитров и доц. д-р Митьо Митев
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
2. Задочен докторант Георги Николов Панов, с научни ръководители проф. дтн
Георги Михов и доц. д-р Ангел Попов
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
3. Задочен докторант Иван Павлов Топалов, с научни ръководители доц. д-р Марин
Маринов и доц. д-р Георги Николов.
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
4. Задочен докторант Николай Атанасов Колев, с научен ръководител доц. д-р
Митьо Митев.
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
5. Задочен докторант Иван Славов Спасов, с научни ръководители доц. д-р Тодор
Джамийков и доц. д-р Катя Аспарухова.
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
6. Задочен докторант Младен Георгиев Младенов, с научни ръководители доц. д-р
Георги Николов и доц. д-р Марин Маринов;
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
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Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ приема положителната
атестация на докторантите.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на задочен докторант
Диан Милчев Илиев, с научни ръководители доц. д-р Емил Димитров и доц. д-р Митьо
Митев.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 18, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ отчислява с право на
защита задочния докторант Диан Милчев Илиев.
 По доклад на доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова
електроника“, беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на докторанти
от катедрата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
4. Маг. инж. Димчо Станчев Хвърчилков – РО - професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Електронни преобазуватели) с научни
ръководители проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов и доц. д-р инж. Димитър Дамянов
Арнаудов
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
5. маг. инж. Гергана Илиева Вачева, професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Индустриална електроника) с научни
ръководители доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов и доц. д-р инж. Димитър Николов
Пенев
Гласували: 18, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ отчислява с право на
защита докторантите маг. инж. Димчо Станчев Хвърчилков и маг. инж. Гергана Илиева
Вачева, считано от 01.03.2018г.
 По доклад на доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова
електроника“, беше внесено предложение за удължаване на срока на докторантурата с шест
месеца (без право на стипендия) на редовния докторант маг. инж. Цвети Христов Хранов с
научни ръководители доц. д-р инж. Николай Любославо Хинов и доц. д-р инж. Евгений
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Иванов Попов, считано от 01.07.2018г. Удължението се налага поради провеждане на
мобилност по програма „Еразъм +“ в гр. Офенбург, Германия за срок от шест месеца.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка втора от дневния ред:
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение за приемане на учебна програма по дисциплината
„Аналогови филтри“ (факултативен курс), за ОКС „Магистър“, ФЕТТ, съставена от доц. др инж. Иван Стефанов Узунов, доц. д-р инж. Ивайло Миланов Пандиев и ас. инж. Димитър
Христов Бадаров.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


Доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД представи бюлетина за електронно

гласуване на възлагане на занятия за летния семестър на учебната 2016/17 година. Съгласно
Решение на ФС, резултатите от електронното гласуване ще бъдат включени към
настоящия протокол като неразделна негова част.
По точка трета от дневния ред:
Доц. Н. Хинов представи Научно – изследователските лаборатории във ФЕТТ:
I. Лаборатории с факултетен статут:
1. НПЛ „Индукционни нагревателни устройства и системи“ с ръководител доц. др инж. Пани Карамански.
II. Лаборатории с катедрен статут:
1. НПЛ „Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката” с
ръководител проф. д-р инж. Марин Христов - катедра Микроелектроника
2. НПЛ "Приложна електрохимия" с ръководител проф. д-р Екатерина Добрева катедра Химия
3. НПЛ „Полупроводникова схемотехника“ с ръководител доц. д-р инж. Петър
Якимов - катедра Електронна техника
4. НИЛ “LabView академия“ с ръководител доц. д-р инж. Николай Хинов – катедра
Силова електроника
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5. НПЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката” с ръководител
проф. д-р инж. Анна Стойнова - катедра Микроелектроника
Отчетите на всички лаборатории са приети с положителна оценка от катедрените
съвети, поради което беше внесено предложение да се гласуват заедно.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
Доц. Хинов внесе предложение за гласуване на положителна оценка на работата на
всички научно – изследователски лаборатории във факултета.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка четвърта от дневния ред:
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение Ръководство за лабораторни упражнения по
дисциплината „Оптоелектронни и сензорни елементи” с автори доц. д-р Георги Николов и
доц. д-р Тодор Джамийков да бъде отпечатано в издателството на ТУ – София.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение проф. дтн Марин Ненчев да бъде избран за рецензент
на учебник по дисциплината „Оптоелектронни и сензорни елементи“, с автор доц. д-р
Тодор Джамийков.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад на доц. д-р инж. Боряна Цанева, ръководител катедра „Химия“ беше
внесена молбата на гл. ас д-р Младенка Христова Лукайчева за ползване на неплатен отпуск
за срок от една година, считано от 18.03.2018г.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
Декан на ФЕТТ:
/доц. д-р инж. Емил Манолов/
Протоколчик:
/доц. д-р инж. Йорданка Марчева/
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