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ПРОТОКОЛ № 7 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 23.03.2022 г. от 15.00ч 

отдалечено в Google meet. Тайното гласуване се провежда присъствено в зала 1434 в 

присъствието на изборната комисия. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, кворум 19, присъстват 26.      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, кворум 15. Присъстват 21. 

Отсъстват: доц. С. Андреев, студ. М. Кожухарски 

 

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. Приемане на учебен план на ОКС „магистър“ за специалност 

„Интелигентни системи за дома, офиса и медицината“. 

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

 

4. Утвърждаване на екипи за разработване на учебни програми за специалност 

„Интелигентни системи за дома, офиса и медицината“. 

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

 

5. Приемане на графици за учебния процес за учебната 2021/2022 за ОКС 

„бакалавър“ – абсолвенти за специалност „Електроника“ и ОКС „магистър“ 

– абсолвенти за специалностите „Електроника“, „Микротехнологии и 

наноинженеринг“ и „Електронни системи за хибридни и електромобили“ 

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

6. 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. Б. Цанева 

           Доц. Г. Николов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

➢ Доклади на журита по конкурси на факултета  

  На основание заповед на ректора ОЖ–5.2–27/16.03.2022г, Факултетният 
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научен съвет (ФНС) беше разширен във връзка с провеждане на избор по конкурси за 

заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Теория на електронните 

вериги и електронна схемотехника“ и специалност „Микроелектроника“ за нуждите на 

Факултет Електронна техника и технологии. От разширения състав присъстват: чл.-кор. 

проф. дтн инж. Георги Славчев Михов; проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев; проф. дн 

инж. Валери Марков Младенов; проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов; проф. д-р инж. 

Рачо Маринов Иванов; проф. д-р инж. Ташо Ангелов Ташев; проф. д-р инж. Марин 

Христов Христов; проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева  

 Списъчният състав на разширения ФНС е 30. Кворум – 20. Присъстват 29. 

• проф. дтн инж. Иво Илиев, председател на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „професор" № ФЕТТ75-АД3-052, запозна ФС с 

решението на научното жури да предложи на ФС да избере единственият кандидат доц. 

д-р инж. Георги Василев Ангелов за заемане на академична длъжност „професор", в 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Микроелектроника“, към катедра Микроелектроника. 

 Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 25 ,   не подкрепям никого: 2 ,  невалидни: 1 

Решение: ФНС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

• чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов, председател на научно жури по 

процедура за заемане на академична длъжност „професор" № ФЕТТ75-АД3-051, запозна 

ФС с решението на научното жури да предложи на ФС да избере единственият кандидат 

доц. дтн инж. Ивайло Миланов Пандиев за заемане на академична длъжност 

„професор", в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Теория на електронните вериги и електронна 

схемотехника“, към катедра Електронна техника. 

Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване с резултат: 

  Гласували ЗА: 23 , не подкрепям никого: 4,  невалидни: 1 

• проф. дтн инж. Иво Илиев, председател на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „доцент" № ФЕТТ75-АД2-054, запозна ФС с 

решението на научното жури да предложи на ФС да избере единственият кандидат гл. 

ас. д-р инж. Любомир Валериев Богданов за заемане на академична длъжност 

„доцент", в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 

научна специалност „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“, към 

катедра Електронна техника. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 24,  не подкрепям никого: 0,  невалидни: 0  

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

• доц. д-н инж. Боряна Цанева, председател на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „доцент" № ФЕТТ75-АД2-054, запозна ФС с 
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решението на научното жури да предложи на ФС да избере единственият кандидат гл. 

ас. д-р инж. Камелия Георгиева Рускова за заемане на академична длъжност „доцент", 

в професионално направление 5.13 Общо инженерство, научна специалност 

„Инженерна химия“, към катедра Химия. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 24,  не подкрепям никого: 0 ,  невалидни: 0  

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

• проф. д-р инж. Марин Маринов, председател на научно жури по процедура 

за заемане на академична длъжност „главен асистент" № ФЕТТ75-АД1-057, запозна ФС 

с решението на научното жури да предложи на ФС да избере единственият кандидат  

д-р инж. Николай Алексиев Куртев за заемане на академична длъжност „главен 

асистент", в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Теория на електронните вериги и електронна 

схемотехника“, към катедра Електронна техника. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 23,  не подкрепям никого: 0 ,  невалидни: 1  

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

По точка втора от дневния ред: 

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

внесено предложение за приемане на положителна атестация на докторанти от 

катедрата. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

✓ маг. инж. Иво Илиев Чучулски, докторант на редовно обучение по 

докторска програма Медицински уреди 

Гласували ЗА: 24, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0  

✓ маг. инж. Веселин Руменов Иванов, докторант на задочно обучение по 

докторска програма Електронизация 

Гласували ЗА: 22, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0  

✓ маг. Катерина Красимирова Куртева, докторант на редовно обучение 

по докторска програма Автоматизация на области от нематериалната сфера 

Гласували ЗА: 22, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0  

Решение: ФС утвърждава предложението. 

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

предложение за приемане на положителна атестация на докторанти от катедрата. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

✓ маг. инж. Борис Добричков – докторант задочно обучение по 

професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност „Микроелектроника“ с научен ръководител доц. д-р Георги Ангелов 

Гласували ЗА: 18,  не подкрепям никого: 1,  невалидни: 5  

✓ маг. инж. Бончо Ников – докторант задочно обучение по професионално 
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направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Микроелектроника“ с научни ръководители проф. д-р Марин Христов и доц. д-р Георги 

Ангелов 

Гласували ЗА: 17,  не подкрепям никого: 1,  невалидни: 5  

✓ маг. инж. Радостин Русев – докторант задочно обучение по 

професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност „Микроелектроника“ с научен ръководител доц. д-р Георги Ангелов 

Гласували ЗА: 17,  не подкрепям никого: 1,  невалидни: 5  

✓ маг. инж. Живко Русев – докторант задочно обучение по професионално 

направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Микроелектроника“ с научен ръководител доц. д-р Георги Ангелов 

Гласували ЗА: 17,  не подкрепям никого: 1,  невалидни: 5  

Решение: ФС утвърждава предложението. 

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

предложение за приемане на положителна атестация на докторанти от катедрата за 

периода 1.03.2021 до 1.03.2022г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

✓ маг. инж. Филип Огнянов Стоименов, редовен докторант по научна 

специалност “Електронни преобраз 

✓ уватели” и научни ръководители  доц. Димитър Арнаудов и доц. Николай 

Хинов  

Гласували ЗА: 24, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

✓ маг. инж. Георги Симеонов Зашев, редовен докторант по научна 

специалност „Индустриална електроника“ и научни ръководители доц. Димитър 

Арнаудов и проф. Марин Маринов 

Гласували ЗА: 20 ,не подкрепям никого: 3, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

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

предложение маг. инж. Борис Добричков – докторант задочно обучение по 

професионално направление 5.2„Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност „Микроелектроника“ с научен ръководител доц. д-р Георги Ангелов да 

бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2022 г. 

Гласували ЗА: 24, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

По точка трета от дневния ред: 

• По доклад на проф. И. Илиев - декан на ФЕТТ, беше внесен за 

утвърждаване учебен план за специалност “Интелигентни системи за дома, офиса и 

медицината” за ОКС “Магистър”, Професионално направление 5.2 

„Електротехника, електроника и автоматика”, редовно обучение, във връзка с 

изпълнение на на 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“ 
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2014 - 2020.  Внесени са и учебен план за задочно обучение по същата специалност, 

както и учебен план на английски език за редовно обучение.   

С явно гласуване предложените учебни планове бяха приети единодушно. 

Решение: ФС приема:  

✓ учебен план за специалност “Интелигентни системи за дома, офиса и 

медицината”, ОКС “Магистър”, Професионално направление 5.2 „Електротехника, 

електроника и автоматика”, редовно обучение с продължителност 1 година.  

✓ учебен план за специалност “Интелигентни системи за дома, офиса и 

медицината”, ОКС “Магистър”, Професионално направление 5.2 „Електротехника, 

електроника и автоматика”, задочно обучение, с продължителност 1 година. 

✓ учебен план за обучение на английски език за специалност 

„Интелигентни системи за дома, офиса и медицината” (Intelligent systems for smart 

home, office and medical facilities), ОКС “Магистър”, Професионално направление 5.2 

„Електротехника, електроника и автоматика”, редовно обучение, с продължителност 

1 година. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

• Доц. Д. Арнаудов представи списъка на преподавателите, предложени за 

съставяне на учебните планове.  

 С явно гласуване членовете на ФС приеха предложението единодушно. 

Решение: ФС утвърждава състава на преподавателите, разработващи учебни 

програми на български и английски език за специалност “Интелигентни системи за 

дома, офиса и медицината” за ОКС “Магистър” 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“. 

Утвърденият състав е както следва: 

1. MDOM01 - Алгоритми за управление на сградни инсталации и безжични 

комуникации в умните домове 

доц. д-р инж.  Методи Георгиев Георгиев – български език 

доц. д-р инж. Станислав Енчев Енев – английски език 

2.  MDOM03 - Сензорни мрежи 

доц. д-р Георги Тодоров Николов – български език 

проф. д-р инж. Марин Беров Маринов - английски език 

3.  MDOM04.1 - Проектиране и технологии на микро- и наносензорни елементи 

доц. д-р инж.  Мария Петрова Александова – Пандиева – български език 

гл. ас. д-р инж.  Ивелина Николаева Рускова, - английски език 

4. MDOM 05.1 - Изкуствен интелект и невронни мрежи  

доц. д-р инж. Владимир Димитров Христов - български език 

проф. дн Валери Марков Младенов - английски език 

5. MDOM 06 - Курсов проект по MDOM 01 - MDOM 05 

проф дн Валери Марков Младенов - български език 

доц. д-р инж. Владимир Димитров Христов - английски език 

6. MDOM 07 - Моделиране и CAD системи 

доц. д-р инж. Катя Константинова Аспарухова – български език 
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гл.ас. д-р Иван Петров Мараджиев – английски език 

7.  MDOM 10 - Курсов проект по MDOM 07- MDOM 09 

доц. д-р Георги Василев Ангелов – български език 

гл. ас. д-р инж.  Ивелина Николаева Рускова – български език 

доц. д-р инж. Димитър Николов Николов – български език 

гл. ас. д-р инж. Димитър Христов Бадаров – български език 

гл. ас. д-р инж. Цвети Христов Хранов – английски език 

доц. д-р инж. Катя Константинова Аспарухова – български език 

доц. д-р инж. Цветана Григорова Григорова – Щърбева – български език 

гл. ас. д-р. инж. Борислав Тодоров Ганев – английски език 

доц. д-р. инж. Николай Любославов Хинов -български език 

 
8. MIPE08.1 - Киберфизически системи за обработка и управление при инженерни и 

медицински процеси 
доц. д-р инж. Иван Евгениев Иванов - български език 

доц. д-р инж. Цоньо Николаев Славов - английски език 

9. MIPE09.1 - Електронни технологични системи с неиндустриално приложение. 
 доц. д-р Николай Любославов Хинов – български език 

доц. д-р Християн Чавдаров Кънчев – английски език 

 

По точка пета от дневния ред: 

• Доц. И. Пандиев представи графиците на учебния процес за учебната 

2021/2022 г, както следва: 

✓ за ОКС “бакалавър” – абсолвенти от специалност "Електроника", редовно 

обучение (седми и осми семестър); 

✓ за ОКС „магистър”- абсолвенти от специалност „Електроника“, 

„Микротехнологии и наноинженеринг“ и „Електронни системи за хибриидни и 

електромобили“ редовно обучение (първи и втори семестър) 

С явно гласуване представените графици бяха приети единодушно. 

 

  По точка шеста от дневния ред: 

• доц. И. Пандиев внесе предложение за възлагане на часове за  втори срок 

на учебната 2021/2022 г. на Валери Иванов Добрев – до 60 часа лабораторни 

упражнения по дисциплината „Увод в обектно-ориентираното програмиране” в 9а 

клас, ТУЕС.  

Проведе се тайно гласуване с резултат: 

Гласували ЗА: 24 , не подкрепям никого: 0,  невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 


