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fначеПРОТОКОЛ № 9 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 16.06.2020 г. от 15 часа дистанционно,  платформа Zoom 

със следния  достъп: https://us02web.zoom.us/j/3680827328?pwd=RDc1bHZyYUY3M2c3Y04xZTVlUXBJQT09 

Тайното гласуване е проведено присъствено в зала 1434 в присъствие на комисията по гласуването. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, кворум 18, присъстват 27. 

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

Отсъстват:  доц. С. Андреев,  

 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси  

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

2. Разни  

3. Кадрови въпроси 

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

4. Утвърждаване избора на ръководител катедра „Микроелектроника“. 

 Докладва: проф. дтн инж. И. Илиев – Декан на ФЕТТ  

Предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.   

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. Д. Арнаудов 

Членове:        доц. К. Аспарухова 

 доц. Р. Йорданов 

 гл.ас. К. Рускова 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

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

предложение за възлагане на занятия на маг. инж. Гергана Вачева за летен семестър на учебната 2019/2020г., 

както следва: 

1. до 60 часа лабораторни упражнения за дисциплината „Индустриална електроника“, 4 курс, ФФОЕ, 

ОКС магистър; 

2. до 50 часа лабораторни упражнения за дисциплината „Електроника и електронни системи“, 2 курс, 

СФ, ОКС бакалавър; 

3. до 20 часа лабораторни упражнения за дисциплината „Импулсна и цифрова схемотехника“, 2 курс, 

ФА, ОКС бакалавър; 

4. до 5 часа курсови проекти, 4 курс, ФЕТТ, ОКС бакалавър; 

5. до 10 часа ръководство на дипломанти, 4 курс, ФЕТТ, ОКС бакалавър; 

 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 24, от тях  ДА –24, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

https://us02web.zoom.us/j/3680827328?pwd=RDc1bHZyYUY3M2c3Y04xZTVlUXBJQT09
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• По доклад на доц. д-р инж. Н. Хинов, ръководител катедра „Силова електроника“, беше внесено 

предложение за зачисляване в задочна доктурантура по ПН 5.2. ЕЕА, научна специалност „Индустриална 

електроника“ на маг. инж. Фарук Ахмети, считано от  01.07.2020 г. 

 Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 21, от тях  ДА –20, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

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

предложение доц. д-р инж. Димитър Арнаудов да бъде избран за научен ръководител на маг. инж. Фарук 

Ахмети. 

 Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

   Гласували: 21, от тях  ДА –21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

  

По точка втора от дневния ред: 

• По доклад на доц. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ беше внесено 

предложение за отпечатване в Издателството на ТУ-София на учебник по дисциплината „Цифрова 

схемотехника“ – четвърто издание с автор чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• По доклад на доц. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“ беше внесено 

предложение чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов да бъде избран за рецензент на книга „Активни 

филтри и генератори с широколентови интегрални усилватели с токова обратна връзка“ на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на НС „доктор на науките“  с автор доц. дтн инж. Ивайло Миланов 

Пандиев.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

• Избор на балообразуващи дисциплини за ОКС „магистър“.  

Доц. Боряна Цанева изтегли като балообразуващи следните дисциплини: 

- Качество и надеждност в електрониката; 

- Микроелектроника; 

- Електронни регулатори 

 

По точка трета от дневния ред: 

• По доклад на доц. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, беше внесено 

предложение за разширяване на основния списъчен хабилитиран състав на Факултетния научен съвет на 

ФЕТТ във връзка с предложението за избор за заемане на академична длъжност „професор“ по 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалности 

„Електронизация“ и „Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични и 

биологични величини“ за нуждите на Факултета по Електронна техника и технологии. 

 ФС проведе поименно явно гласуване. 
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Решение: ФС на ФЕТТ избира единодушно разширение на  ФНС  със следния състав: 

1. чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов 

2. проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев 

3. проф. д-р инж. Никола Вичев Колев, дн 

4. проф. д-р инж. Тодор Стоянов Джамийков 

5. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов 

6. проф. д-р инж. Марин Христов Христов 

7. проф. д-р инж. Илия Георгиев Илиев 

Факултетния научен съвет ще се проведе на 07.07.2020 г. от 15.00 часа в зала 1434. 

 

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

предложение за назначаване на маг. инж. Красимир Кишкин на АД „Асистент“ по научна специалност 

„Индустриална електроника“, считано от 01.09.2020 г.  

 Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

    Гласували: 20, от тях  ДА –19, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

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

предложение за състав на научно жури, във връзка с процедура за заемане на АД "Главен асистент" по 

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

„Електронни преобразуватели“ към катедра Силова електроника. 

 Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

 

Решение: ФС на ФЕТТ избира научно жури със състав: 

А. Вътрешни 

1. проф. дтн Михаил Христов Анчев , ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност „Електронни 

преобразуватели“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика; 

     Гласували: 21, от тях  ДА –20, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

2. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност „Електронни 

преобразуватели“ от професионално направление 5.2 Електротехника,  

електроника и автоматика; 

     Гласували: 21, от тях  ДА –19, НЕ – 2, БЕЛИ – 0 

3. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност „Индустриална 

електроника“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика; 

     Гласували: 21, от тях  ДА –21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

 

резервен член: 

доц. д-р инж. Християн Чавдаров Кънчев – ФЕТТ, кат. СЕ с научна специалност „Електронни 

преобразуватели“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика; 

     Гласували: 21, от тях  ДА –19, НЕ – 1, БЕЛИ – 1 



4 
 

Протокол N9/ 16.06.2020 
 

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер, ТУ-София, с научна специалност 

„Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

     Гласували: 21, от тях  ДА –20, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

 2. проф. д-р инж. Никола Вичев Колев – пенсионер, с научна специалност „Електронизация“ от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

      Гласували: 21, от тях  ДА –19, НЕ – 2, БЕЛИ – 0 

 

резервен член: 

доц. д-р инж. Горан Данаилов Горанов – Технически Университет - Габрово, с научна специалност 

„Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика; 

     Гласували: 21, от тях  ДА –19, НЕ – 1, БЕЛИ – 1 

 

За председателстващ първото заседание на НЖ: проф. дтн Михаил Христов Анчев 

     Гласували: 21, от тях  ДА –20, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

 

Дата и място на провеждане на първо заседание: 23.06.2020 от 13.30 часа в зала 1434 

     Гласували: 21, от тях  ДА –20, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

 

• По доклад на доц. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, беше внесено 

предложение за обявяване на свободно място за асистент по професионалното направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност Теория на електронните вериги и 

електронна схемотехника / към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. Има потенциален кандидат.  

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 19, от тях  ДА –14, НЕ – 4, БЕЛИ – 1   

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

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

предложение за удължаване на трудовия договор на проф. дтн. инж. Михаил Анчев с 1 (една) година – първо 

продължение, считано от 09.08.2020 г. 

 Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

    Гласували: 27, от тях  ДА –24, НЕ – 3, БЕЛИ – 0   

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

• По доклад на доц. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, беше внесено 

предложение за трето удължение на трудовия договор на доц. д-р инж. Димитър Георгиев Тодоров, 

считано от 20.07.2020 г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

    Гласували: 27, от тях  ДА –15, НЕ – 12, БЕЛИ – 0   

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 
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• По доклад на доц. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, беше внесено 

предложение за първо удължение на трудовия договор на проф. д-р Тодор Стоянов Джамийков, считано от 

18.07.2020 г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

    Гласували: 27, от тях  ДА –23, НЕ – 3, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

По точка четвърта от дневния ред:  

• Деканът на ФЕТТ проф. И. Илиев внесе предложение за утвърждаване на избора на доц. д-р Георги 

Василев Ангелов за ръководител на катедра „Микроелектроника“ за мандат 2019 – 2023г.  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

    Гласували: 27, от тях  ДА –26, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава избора. 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


