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ПРОТОКОЛ № 7
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 21.03.2017 г. от 14.00 часа.
При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 24.
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 21.
Отсъстват: проф. А. Стойнова, ас. инж. С. Денчев, докт. Ц. Хранов, студ. Хр.
Христов
Дневен ред:
1. Докторантски въпроси
Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД
2. Разни
С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.
Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:
Председател: проф. Славка Цанова
Членове: доц. Катя Аспарухова
доц. Димитър Арнаудов
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:
 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение за приемане на положителната
атестация на маг. инж. Теодор Иванов Иванов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната аттестация на маг. инж. Теодор Иванов
Иванов - докторант на задочно обучение по професионално направление
„Електротехника,
електроника
и
автоматика“
(научна
специалност
“Микроелектроника”), с научни ръководители проф. д-р Марин Христов Христов и
проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева, с препоръка да бъде отчислен с право на
защита, считано от 01.03.2017г.
 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на
маг. инж. Теодор Иванов Иванов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 20, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита маг. инж. Теодор Иванов Иванов докторант на задочно обучение по професионално направление „Електротехника,
електроника и автоматика“ (научна специалност “Микроелектроника”), с научни
ръководители проф. д-р Марин Христов Христов и проф. д-р Елисавета Димитрова
Гаджева, считано от 01.03.2017г, поради изтичане на срока на докторантурата и
изпълнен индивидуален план.
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 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение за прекъсване на обучението на
докторанта Николай Бонев Бонев с научен ръководител проф. д-р Марин Христов
Христов, за срок от 1 година, считано от 01.03.2017г., поради служебна заетост
(командировки в чужбина).
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение за прекъсване на обучението на
докторанта Николай Петев Браянов с научен ръководител проф. д-р Анна Стойнова, за
срок от 7 месеца, считано от 01.03.2017г., поради семейни причини.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше внесено предложение за приемане на положителната атестация на
задочен докторант Симеон Димитров Костадинов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 20, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на маг. инж Симеон
Димитров Костадинов - задочен докторант по професионално направление 5.2
„Електротехника, електроника и автоматика“ (докторска програма: Теория на
електронните вериги и електронна схемотехника) с научни ръководители проф. д-р
Елисавета Димитрова Гаджева и доц. д-р Иван Стефанов Узунов.
 По доклад от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на задочен
докторант маг. инж. Симеон Димитров Костадинов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 20, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита маг. инж Симеон Димитров
Костадинов - задочен докторант по професионално направление 5.2 „Електротехника,
електроника и автоматика“ (докторска програма: Теория на електронните вериги и
електронна схемотехника) с научни ръководители проф. д-р Елисавета Димитрова
Гаджева и доц. д-р Иван Стефанов Узунов.
 По доклад от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше внесено предложение за прекъсване на обучението за срок от една
година по лични причини, считано от 01.04.2017 год., на маг. инж. Анелия Нинова
Костадинова - задочен докторант с научен ръководител доц. Емил Манолов.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение за зачисляване в редовна
докторантура на маг. инж. Мария Илиева Илиева и в задочна докторантура на маг.
инж. Георги Георгиев Савов.
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат и за
двамата кандидати:
Гласували: 20, от тях ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
Решение: ФС на ФЕТТ зачислява в редовна докторантура маг. инж. Мария Илиева
Илиева и в задочна докторантура - маг. инж. Георги Георгиев Савов, считано от
01.03.2017г.
 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение за избор на научен ръководител на
редовната докторантура на маг. инж. Мария Илиева Илиева и на задочна докторантура
на маг. инж. Георги Георгиев Савов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
- за научен ръководител на маг. инж. Мария Илиева Илиева:
Гласували: 20, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- за научен ръководител на маг. инж. Георги Георгиев Савов:
Гласували: 20, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ избира за научен ръководител на редовната докторантура на
маг. инж. Мария Илиева Илиева проф. д-р Славка Славчева Цанова
и на задочната докторантура на маг. инж. Георги Георгиев Савов доц. д-р Георги
Василев Ангелов.
 Доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД представи бюлетина за
електронно гласуване за:
- приемане на положителната атестация на докторанти към факултета по
доклади от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна техника”, доц.
д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра “Микроелектроника” и доц. д-р Димитър
Арнаудов, ръководител на катедра „Силова електроника”;
- възлагане на часове по дисциплината “Системи за управление на бази данни”
по доклад на проф. Т. Василева - научен ръководител на Технологично училище
”Електронни системи” към ТУ- София.
Съгласно Решение на ФС, резултатите от електронното гласуване ще бъдат
включени към настоящия протокол като неразделна негова част.
По точка втора от дневния ред:
Деканът доц. Е. Манолов внесе информация във ФС относно начина на
формиране на бюджета на факултетите. Представи се и се обсъди методиката за
разпределение на бюджета, обсъдиха се и възможни начини за неговото увеличаване.
Деканът информира ФС за предстоящо подготвяне на документи за предстояща
процедура за акредитация на факултета.

Декан на ФЕТТ:
/доц. д-р инж. Емил Манолов/
Протоколчик:
/доц. д-р инж. Йорданка Марчева/
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