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ПРОТОКОЛ № 7 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 25.02.2020 г. от 15 часа. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, кворум 18, присъстват 22. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, кворум 14. Присъстват 18. 

Отсъстват: проф. А. Стойнова, доц. Р. Радонов,  доц. Г. Добриков,  доц. С. Андреев, 

гл. ас Д. Николов, студ. М. Кожухарски 

 

Дневен ред: 

1. Възлагане на занятия за летния семестър на учебната 2019/2020г. 

Докладва: доц. дтн инж. И. Пандиев - Зам.-декан УД 

2. Докторантски въпроси 

Докладва: доц. дтн инж. И. Пандиев - Зам.-декан УД 

3. Приемане на годишните отчети на лабораториите от ФЕТТ към НИС на ТУ – 

София 

Докладва: доц. д-р Д. Арнаудов – Зам.-декан НПД 

4. Разни  

По предложение на проф. И. Илиев към дневния ред се добавя и т. Кадрови въпроси, като 

първа точка. 

С явно гласуване дневния ред с направените корекции беше приет единодушно.   

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. П. Якимов 

Членове:        доц. Ал. Захариев 

 Докт. Т. Карагьозов  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

• Чл. кор. проф. дтн инж Г. Михов, председател на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „главен асистент" № ФЕТТ75-ад1-042 към катедра 

„Електронна техника” в професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и 
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автоматика, научна специалност: „Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол 

на физико-химични и биологични величини”, запозна ФС с решението на научното жури. 

Журито предлага ФС да избере единственият кандидат ас. д-р инж. Борислав Тодоров Ганев 

за заемане на академична длъжност „главен асистент".  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира ас. д-р инж. Борислав Тодоров Ганев да заеме академичната 

длъжност „главен асистент".  

• Доц. И. Пандиев запозна ФС с доклада на доц. Д. Тодоров, председател на 

научно жури, по процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент" № 

ФЕТТ75-ад1-041 към катедра „Електронна техника” в професионално направление: 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: „Електронизация”. 

Научното жури предлага на ФС да избере единственият кандидат д-р инж. Димитър 

Христов Бадаров за заемане на академична длъжност „главен асистент".  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира ас. д-р инж. Димитър Христов Бадаров да заеме 

академичната длъжност „главен асистент".  

• По доклад на доц. д-р инж. Боряна Рангелова Цанева, ръководител катедра 

„Химия“, ФЕТТ, беше внесено предложение ФС да разреши на гл. ас. д-р инж. Младенка 

Христова Лукайчева излизане в неплатен отпуск за срок от една година считано от 

18.03.2020 г. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка втора от дневния ред: 

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

гласуване на възлагане на занятия за летния семестър на учебната 2019/2020г. Съгласно 

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

настоящия протокол като неразделна негова част.  
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По точка трета от дневния ред: 

• По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра Електронна 

техника, беше внесено предложение за зачисляване в докторантура на редовно обучение и 

зачисляване в докторантура на задочно обучение  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС зачислява: 

- маг. инж. Иво Илиев Чучулски в докторантура на редовно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Медицински уреди/ 

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

- маг. инж. Веселин Руменов Иванов в докторантура на задочно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Електронизация/  

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

 

• По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра Електронна 

техника, беше внесено предложение за избор на научни ръководители на избраните 

докторанти. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС избира: 

- За научен ръководител на маг. инж. Иво Илиев Чучулски, докторант на 

редовно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика /докторска програма Медицински уреди/ доц. д-р инж. Серафим Димитров 

Табаков 

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

- За научен ръководител на маг. инж. Веселин Руменов Иванов в докторантура 

на задочно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика /докторска програма Електронизация/ доц. д-р инж. Георги Тодоров Николов 

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

• По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника” беше внесено предложение за зачисляване в докторантура на задочно  
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обучение на маг. инж. Радостин Венелинов Русев . 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ зачислява маг. инж. Радостин Венелинов Русев  в докторантура на 

задочно обучение. 

• По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника” беше внесено предложение  доц. д-р Георги Василев Ангелов да 

бъде избран за научен ръководител на докторант инж. Радостин Венелинов Русев. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 18, от тях ДА – 16, НЕ – 2, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ избира доц. д-р Георги Василев Ангелов за научен ръководител на 

докторант инж. Радостин Венелинов Русев. 

• По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника” беше внесено предложение за промяна на формата на обучение на 

докторантката Мария Илиева с научен ръководител проф. дтн Славка Цанова от редовна в 

задочна, считано от 01.03.2020 год. 

Решение: ФС на ФЕТТ с явно гласуване утвърди направеното предложение. 

• По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника” беше внесено предложение за приемане на положителна атестация 

за периода 1.03.2019 – 1.03.2020г. на докторантите към катедрата: 

Иван Иванов; 

Мария Илиева; 

Георги Савов; 

Тобия Карагъозов 

Ради Несторов; 

Борис Добричков; 

Бончо Ников; 

Красимир Аршинов; 

Николай Бонев; 

Мирослав Андреев;  

Петър Йовчев; 
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. Резултатът от 

гласуването за всеки един докторант е: 

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава положителната атестация на докторантите. 

 

• По доклад на доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов, ръководител на 

катедра “Силова електроника” беше внесено предложение за зачисляване в докторантура. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС зачислява: 

- маг. инж. Филип Огнянов Стоименов в редовна докторантура по научна 

специалност „Електронни преобразуватели“; 

Гласували: 18, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

- маг. инж. Георги Симеонов Зашев в редовна докторантура по научна специалност 

„Индустриална електроника“; 

Гласували: 18, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

• По доклад на доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов, ръководител на 

катедра “Силова електроника” беше внесено предложение за избор на научни 

ръководители на зачислените докторанти.. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС избира: 

- за научни ръководители на маг. инж. Филип Огнянов Стоименов: 

 доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов  

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

и  доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов;   

Гласували: 18, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

- за научни ръководители на маг. инж. Георги Симеонов Зашев: 

 доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов  

Гласували: 18, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

и доц. д-р инж. Марин Беров Маринов.       

Гласували: 18, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
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• По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра Електронна техника, 

беше внесено предложение за положителна атестация на задочен докторант Младен 

Георгиев Младенов, с научни ръководители доц. д-р Георги Николов и доц. д-р Марин 

Маринов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

• По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра Електронна техника, 

беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на задочен докторант Младен 

Георгиев Младенов, с научни ръководители доц. д-р Георги Николов и доц. д-р Марин 

Маринов, считано от 01.03.2020 г. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението 

 

• По доклад на доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов, ръководител на катедра 

“Силова електроника” беше внесено предложение за положителна атестация на: 

- маг. инж. Ирина Петева Велева задочен докторант по научна специалност “ 

Индустриална електроника“  с научен ръководител проф. д-р Петър Трифонов Горанов за 

периода 1.03.2019-1.03.2020;  

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

- маг. инж. Красимир Йорданов Кишкин редовен докторант по научна специалност 

“Индустриална електроника“  с научен ръководител доц. д-р Димитър Дамянов Арнаудов 

за периода 1.03.2019-1.03.2020; 

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

- маг. инж. Иван Станимиров Христов задочен докторант по научна специалност “ 

Електронни преобразуватели“  с научен ръководител доц. д-р Николай Любославов Хинов 

за периода 1.03.2019-1.03.2020;  

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава положителната атестация. 
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• По доклад на доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов, ръководител на катедра 

“Силова електроника” беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на маг. 

инж. Ирина Петева Велева задочен докторант по научна специалност “Индустриална 

електроника“ с научен ръководител проф. д-р Петър Трифонов Горанов, считано от 

01.03.2020 г. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвурждава предложението. 

По точка четвърта от дневния ред: 

• По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра 

Електронна техника, беше внесено предложение за приемане на отчета за дейността 

на НПЛ „Полупроводникова схемотехника“ с катедрен статут през 2019 год.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника” беше внесено предложение за приемане на отчетите за 

дейността през 2019 г. на: 

- НПЛ „Автоматизирано проектиране в електрониката и 

микроелектрониката“ с катедрен статут с ръководител проф. д-р инж. Марин 

Христов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

- НИЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката” с 

катедрен статут с ръководител проф. д-р Анна Владова Стойнова. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• По доклад на доц. д-р инж. Н. Хинов, Ръководител на катедра “Силова 

електроника”, беше внесено предложение за приемане на отчетите за дейността през 

2019 г.  на: 

- Лаборатория с катедрен статут „Лабвю академия“, с ръководител доц. 

д-р инж. Николай Любославов Хинов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

- Лаборатория с факултетен статут „ИНУС“,  с ръководител доц. д-р 

инж. Пани Андреев Карамански. 
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С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• По доклад на доц. д-р инж. Боряна Рангелова Цанева, ръководител 

катедра „Химия“, ФЕТТ, беше внесено предложение за приемане на отчета за 

дейността през 2019 г. на НПЛ „Приложна електрохимия“ с катедрен статут. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка пета от дневния ред: 

• По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра Електронна 

техника, беше внесено предложение да бъдат включени в издателския план на ТУ-

София за 2020 г. както следва: 

1. Учебник по „Цифрова схемотехника“ с автор чл.-кор. проф. дтн инж. Георги 

Славчев Михов 

2. Ръководство за семинарни упражнения по „Цифрова схемотехника“ с автор чл.-

кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра Електронна техника, 

беше внесено предложение за рецензент на Учебник по „Цифрова схемотехника“ с автор 

чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов да бъде избран доц. Ангел Попов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• По доклад на доц. д-р инж. Н. Хинов, Ръководител на катедра “Силова 

електроника”, беше внесено предложение за включване в издателския план на ТУ-София за 

2020 г. на Учебник по „Полупроводникова електроника“ за студентите от ЕФ, 2 курс, 

бакалаври с автори доц. д-р инж. Евгений  Иванов Попов и доц. д-р инж. Николай  

Любославов Хинов и рецензент проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• По доклад на доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра 

“Микроелектроника” беше внесено предложение за включване в издателския план на ТУ-

София за 2020 г. на „Ръководство за лабораторни упражнения по "Материалознание в 

микроелектрониката“ “ с автори М. Александрова, Г. Добриков, В. Видеков, Г. Колев, И. 

Рускова. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  
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• Доц, Д. Арнаудов запозна ФС с класирането по вътрешните научни проекти и 

внесе информация относно конференция ELECTRONICA 2020. 

• Доц, Д. Арнаудов информира ФС относно научната продукция във факултета. 

Изказаха се проф. И. Илиев и доц. П. Якимов. 

  

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 


