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ПРОТОКОЛ № 9 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 11.05.2022 г. от 14.00ч в зала1434.  

Списъчен състав на ФС 27 члена, кворум 18, присъстват 22.      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, кворум 15, присъстват 18.  

Отсъстват: проф. Г. Ангелов, проф. С. Цанова, доц. В. Чумаченко, доц. Т. Тодоров; 

студ. М. Кожухарски 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси  

Докладва: доц. д-р инж. Д. Арнаудов – зам. Декан по НПД 

2. Учебни въпроси  

Докладва: проф. 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. д-р инж. Светослав Андреев    

Членове:        доц. д-р инж.  Християн  Кънчев  

  гл. ас. д-р инж. Димитър  Бадаров 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

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

внесено предложение за състав на научното жури по конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” по ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна 

специалност: Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-

химични и биологични величини/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

А. Вътрешни 

1. чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна 

специалност Електронизация, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

2. проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност 

Медицински уреди, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

3. проф. д-р инж. Петър Иванов Якимов – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност 

Електронизация, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 
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Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

4. проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев – ЕФ, кат. ЕА, с научна специалност 

Електрически апарати, ПН 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

Резервен член: 

5. проф. д-р инж. Марин Христов Христов – пенсионер, с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника, ПН 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували 20, от тях ЗА 19; не подкрепям никого 0; невалидни 1 

Б. Външни 

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

Електронизация, ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

2. проф. д-р инж. Ирена Илиева Жекова – БАН, с научна специалност 

Медицински уреди, ПН 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

3. проф. д-р инж. Весела Цветанова Кръстева – БАН, с научна специалност 

Медицински уреди, ПН 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

Резервен член: 

5. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер, с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление ПН 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага проф. дтн 

инж. Иво Цветанов Илиев.  

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложения състав на научно жури  

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

внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност 

„главен асистент” по ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника/ към катедра 

„Електронна техника”, ФЕТТ. Катедрата има потенциален кандидат. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували 21, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 1; невалидни 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 
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• По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“, беше 

внесено предложение за удължаване на срока на трудовия договор на проф. дн инж. 

Славка Славчева Цанова с 1(една) година (първо продължение), считано от 21.07.2022 

г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували 22, от тях ЗА 17; не подкрепям никого 4; невалидни 1 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението 

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

предложение за състав на научно жури  по процедурата за придобиване на образователна 

и научна степен „Доктор” от маг. инж. Бончо Ников, по професионално направление 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност 

„Микроелектроника“). Дисертацията е на тема „Обработка и преобразуване на 

сигнали от аналогов и цифров вид с намалени шумове“, с научни ръководители 

проф. д-р Марин Христов и  проф. д-р Георги Ангелов. 

 Членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС утвърждава научното жури в състав:  

А. Вътрешни 

 1. доц. д-р Елица Емилова Гиева –  професионално направление 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Микроелектроника“. 

Гласували 20, от тях ЗА 18; не подкрепям никого 0; невалидни 2 

 2. проф. д-р Марин Христов Христов – професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Микроелектроника“. 

Гласували 20, от тях ЗА 18; не подкрепям никого 0; невалидни 2 

Резервен член: 

 3. доц. д-р Румен Стоянов Йорданов –  професионално направление 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Микроелектроника“. 

Гласували 20, от тях ЗА 19; не подкрепям никого 0; невалидни 1 

Б. Външни 

 1. проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева – повече от пет години не е била 

в трудово правоотношение с ТУ-София, ФЕТТ, кат. Електронна техника, 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Автоматизация на инженерния труд“. 

Гласували 20, от тях ЗА 19; не подкрепям никого 0; невалидни 1 
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2. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров – професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Твърдотелна 

електроника“. 

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

3. проф. д-р Александър Богданов Бекярски – професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Телевизионна и видео 

техника“. 

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

Резервен член: 

4. проф. д-р Рачо Маринов Иванов – професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация“. 

Гласували 20, от тях ЗА 19; не подкрепям никого 0; невалидни 1 

За председател на първото заседание на научното жури се предлага доц. д-р Елица 

Емилова Гиева, научна специалност „Микроелектроника“. 

Гласували 20, от тях ЗА 18; не подкрепям никого 0; невалидни 2 

ДАТА: 08.07.2022 г., ЧАС: 13:00 ч., МЯСТО: БИЦ 

Гласували 20, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

 

По точка втора от дневния ред: 

Проф. И. Пандиев предложи за разглеждане и утвърждаване на: 

• Приемане на Обосновка за промяна на учебния план на специалност 

“Електроника“ от професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и 

автоматика” за ОКС “Магистър”, Факултет по електронна техника и технологии (ФЕТТ), 

ТУ-София 

• Приемане на промени/актуализация на избираемите дисциплини във втори 

семестър  и промяна на учебния план на специалност “Електроника“ от професионално 

направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика” за ОКС “Магистър”, 

Факултет по електронна техника и технологии (ФЕТТ), ТУ-София; 

Проф. Пандиев представи пред ФС обосновката за предложените промени. 

С явно гласуване обосновката беше приета единодушно. 

Проф. Пандиев представи пред ФС съдържанието на учебния план. 

С явно гласуване учебният план беше приет единодушно. 

• Приемане на компетентностни профили на специалност "Електроника" за 

ОКС "Бакалавър", специалност "Автомобилна електроника" за ОКС "Бакалавър", 

специалност "Електроника" за ОКС "Магистър", специалност "Електронни системи за 

хибридни и електромобили" за ОКС "Магистър" и специалност "Микротехнологии и 

наноинженеринг" за ОКС "Магистър" от професионално направление 5.2 
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„Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет по електронна техника и 

технологии (ФЕТТ), ТУ-София.  

С явно гласуване компетентностните профили бяха приети единодушно. 

 

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

внесено предложение за утвърждаване на актуализирани учебни програми от учебния 

план за ОКС „Магистър” по специалност „Електроника”, както следва: 

1. Проектиране на вградени системи 

2. Системи за управление 

3. Анализ и обработка на биомедицински сигнали 

4. Автоматизирани системи за измерване и контрол 

5. Аналогови филтри 

6. Електронни аналогови устройства с цифрово управление  

7. Интелигентни сензорни и актуаторни системи 

8. Методи и апаратура за измерване на йонизиращи лъчения 

9. Инженерни аспекти на радиационната дозиметрия 

С явно гласуване предложените учебни програми бяха приети единодушно. 

 

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

внесено предложение за утвърждаване на положителна атестация с препоръка 

отчисляване с право на защита на маг. инж. Росен Кирчев Петков - докторант на 

самостоятелна подготовка по докторска програма “Автоматизация на области от 

нематериалната сфера”. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували 21, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 1 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението 

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

внесено предложение за отчисляване с право на защита, считано от от 23.04.2022 г., 

на маг. инж. Росен Кирчев Петков - докторант на самостоятелна подготовка по 

докторска програма “Автоматизация на области от нематериалната сфера”. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували 21, от тях ЗА 20; не подкрепям никого 0; невалидни 1 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

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

внесено предложение за възлагане на маг. инж. Цветомир Лазаров до 30 часа 

лабораторни упражнения по „Електротехника и електроника“ за ОКС „Бакалавър“ 1 

курс, ФТ. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували 21, от тях ЗА 21; не подкрепям никого 0; невалидни 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението 
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По точка трета от дневния ред: 

• Проф. И. Илиев внесе предложение за прегласуване на решението за ДМС, 

прието на предишния ФС поради нови изисквания за разпределение на тези средства. 

Предлага се тези средства да се разпределят съобразно заеманата академична длъжност 

с разлика (стъпка) от 20 лв, като за професор тази сума е 530 лв. а за инженер е 410 лв. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• Проф. И. Илиев представи на вниманието на ФС началото на кандидат-

студентската кампания и постави за обсъждане проблемите с набирането на какндидат-

студенти. 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 

 


