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ПРОТОКОЛ № 7 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 10.03.2021 г. от 14 часа дистанционно 

с достъп:      

 

Тайното гласуване е проведено присъствено в зала 1434 в присъствие на комисията 

по гласуването. 

Списъчен състав на ФС 27 члена, кворум 18, присъстват 23 .      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 21 члена, кворум 14. Присъстват 19. 

Отсъстват: доц. Г. Добриков, доц. С. Табаков, студ. М. Кожухаров,докт. И. Кънев 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси 

Докладва:  доц. д-р инж Д. Арнаудов - Зам. Декан НПД 

2. Възлагане на хонорувани часове за летен семестър на уч. 2020/ 2021г. 

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

3. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: проф. П. Якимов 

Членове:       доц. С. Андреев 

   доц. Г. Николов   

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

• По доклад на доц. Н. Хинов, ръководител на катедра “Силова електроника”, 

беше внесено предложение за състав на научно жури по процедура за заемане на АД 

"Главен асистент" по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Индустриална електроника“ към катедра Силова 

електроника.  

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

А. Вътрешни 

1. проф. дтн инж. Михаил Христов Анчев , ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност 

„Индустриална електроника“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика; 

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

2. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност 

„Индустриална електроника“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика; 

Гласували: 17, от тях  ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ – 0 
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3. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност 

„Индустриална електроника“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика; 

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

Резервен член: 

4. доц. д-р инж. Християн Чавдаров Кънчев – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност 

„Електронни преобразуватели“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика; 

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

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер, ТУ-София, с научна 

специалност „Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

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

2. проф. д-р инж. Никола Вичев Колев – пенсионер, с научна специалност 

„Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

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

Резервен член: 

3. доц. д-р инж. Продан Иванов Проданов – Технически Университет - Габрово, с 

научна специалност „Индустриална електроника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика; 

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

Председателстващ първото заседание на НЖ: проф. дтн Михаил Христов Анчев 

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

Дата и място на провеждане на първо заседание: 22.03.2021 от 10:00 часа в зала 1434. 

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

Решение: ФС утвърждава предложеното жури. 

 

• По доклад на доц. Н. Хинов, ръководител на катедра “Силова електроника”, 

беше внесено предложение за награждаване на доц. д-р инж. Пани Андреев Карамански с 

Университетската награда „Златен медал с грамота” – за отлична дългогодишна 

преподавателска, научно-изследователска и внедрителска дейност. Предложението се 

прави във връзка с навършването на 75 годишен юбилей. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

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

• Доц. И . Пандиев представи представи бюлетина за електронно гласуване на 

възлагане на занятия за летния семестър на учебната 2020/2021 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: 

• По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ беше 

внесено предложение чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов да бъде избран за рецензент на 

монография на базата на защитен дисертационен труд на тема „Проектиране на вградени системи и 

оптимизация на консумираната енергия“ с автор гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.   

 

• Деканът проф. И. Илиев внесе информация относно текущата акредитация във 

факултета, както и за новите бакалавърски учебни планове. 

• Доц. Д. Арнаудов внесе информация относно конференцията Електроника. 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 

 

 


