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ПРОТОКОЛ № 8 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 07.04.2021 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 22.      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 21 члена, кворум 14. Присъстват 18. 

Отсъстват: доц. Г. Добриков, доц. С. Табаков, доц. С. Андреев студ. М. Кожухаров, 

докт. И. Кънев 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси 

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

2. Докторантски въпроси 

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: доц. К. Аспарухова  

Членове:       доц. Р. Йорданов  

   гл.ас К. Рускова    

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

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

процедура за заемане на академична длъжност „доцент" № ФЕТТ75-ад2-047, представи 

пред ФС решението на научното жури. Журито предлага на ФС да избере единственият 
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кандидат гл. ас. д-р инж. Димитър Николов Николов за заемане на академична длъжност 

„доцент".  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава избора на гл. ас. д-р инж. Димитър Николов Николов за заемане 

на академична длъжност „доцент".  

 

 проф. д.т.н инж. Михаил Анчев, председател на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „Главен асистент“ № ФЕТТ75-ад1-048, представи пред 

ФС решението на научното жури. Журито предлага на ФС да избере единственият кандидат 

д-р инж. Гергана Илиева Вачева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава избора на д-р инж. Гергана Илиева Вачева за заемане на 

академична длъжност „Главен асистент”. 

 

 По доклад от доц. д-р инж. Николай Хинов, ръководител на катедра “Силова 

електроника”, беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на АД 

„Главен асистент”, по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Електронни преобразуватели“. Академичната длъжност 

е за нуждите на катедра “Силова електроника”, катедрата има потенциален кандидат.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава обявяването на конкурса  

 

 По доклади от ръководителите катедри във факултета, беше внесено 

предложение за награждаване с юбилеен медал във връзка с честванията на 75 години ТУ-

София на следните преподаватели: 

Кат. „Електронна техника“ 

проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева 

доц. д-р инж. Емил Николов Димитров 
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доц. д-р инж. Росица Йорданова Дойчинова 

ас. Николай Тодоров Тюлиев 

ас. Атанас Николов Йовев 

Кат.“Силова електроника“ 

доц. д-р инж. Анастасия Петрова Кръствеа; 

гл. ас. инж. Георги Цветанов Кънов; 

гл. ас. Георги Христов Гигов. 

Кат. „Микроелектроника“ 

проф. д.т.н. Тихомир Борисов Таков. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка втора от дневния ред: 

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

“Силова електроника”, беше внесено предложение във връзка с изтичане на срока на 

докторантурата на маг. инж. Красимир Йорданов Кишкин, задочен докторант по научна 

специалност Електронни преобразуватели, с научен ръководител доц. Димитър Арнаудов, 

за:  

- положителна атестация на маг. инж. Красимир Йорданов Кишкин, за периода 

1.03.2020 до 1.05.2021г.; 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

- отчисление с право на защита на маг. инж. Красимир Йорданов Кишкин 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава внесените предложения 

 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за положителна атестация на: 

- маг. инж. Радостин Русев – докторант на задочно обучение по професионално 

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

„Микроелектроника“ с научен ръководител доц. д-р Георги Ангелов 
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

- маг. инж. Борис Добричков – докторант на задочно обучение по 

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

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

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС утвърждава внесените предложения 

 

По точка трета от дневния ред: 

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

беше внесено предложение за утвърждаване на положителната рецензия от проф. д-р инж. 

Петър Якимов на ръкописа на монография „Изследване и проектиране на усилвателни 

схеми с операционни усилватели“ с автор доц. дн инж. Ивайло Пандиев. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.   

 

 Деканът проф. И. Илиев внесе информация относно: 

- работата по акредитацията във факултета, 

- преработване на учебния план за спец. Автомобилна електроника 

 Доц. Г. Ангелов напомни за предстоящата работна среща по наноматериали и 

нанотехнологии . 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 


