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ПРОТОКОЛ № 10 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 12.07.2016 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 24. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 19. 

Отсъстват: проф. А. Стойнова, проф. С. Цанова, Ц. Христов 

  доц. М. Маринов – командировка в чужбина 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД 

2. Учебни въпроси      

Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД 

3. Докторантски въпроси 

Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД 

4. Разни  

С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно. 

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател:   доц. С. Андреев 

Членове:       Е. Стоименов 

                      В. Маноев  

                        

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

 По доклад от доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника беше внесено предложение за определяне на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление  5.2 

Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност Теория на 

електронните вериги и електронна схемотехника) към катедра „Електронна техника” с 

кандидат ас. д-р инж. Любомир Валериев Богданов.  

Предлага се научно жури в състав: 

А. Вътрешни 

1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
2. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер – ТУ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
3. доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов– ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
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Резервен член:  

4. Доц. д-р инж. Емил Николов Димитров – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика  
 

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров – пенсионер – ТУ с научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
2. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов – пенсионер – ТУ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Резервен член:  

3. проф. д-р инж. Иван Крумов Куртев – пенсионер с научна специалност 

Компютърни системи от професионално направление 5.3 Комуникационна и 

компютърна техника  
 

За председател на научното жури се предлага проф. дтн инж. Георги Славчев Михов 

За научен секретар се предлага доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов 

Предлага се изпитът да се състои на 03.10.2016 г. от 9.30 ч. в зала 1362. 

 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

 

А. Вътрешни 

1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ 

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1 , БЕЛИ – 0       

2. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер – ТУ 

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

3. доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов– ФЕТТ, кат. ЕТ 

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

Резервен член:  

4. Доц. д-р инж. Емил Николов Димитров – ФЕТТ, кат. ЕТ 

Гласували:  19, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 0         

 

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров – пенсионер – ТУ 

Гласували:  19, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 1         

2. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов – пенсионер – ТУ 

Гласували:  19, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 1         

Резервен член:  

3. проф. д-р инж. Иван Крумов Куртев – пенсионер  

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

 

За председател на научното жури се предлага проф. дтн инж. Георги Славчев Михов 

Гласували:  19, от тях ДА – 18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0         

За научен секретар се предлага доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов 

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

Предлага се изпитът да се състои на 03.10.2016 г. от 9.30 ч. в зала 1362. 

Гласували:  19, от тях ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0      
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Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

предложения   

 

 По доклад от доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника беше внесено предложение за определяне на научно жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление  5.2 

Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност Теория на 

електронните вериги и електронна схемотехника) към катедра „Електронна техника” с 

кандидат ас. д-р инж. Димитър Николов Николов.  

 

Предлага се научно жури в състав: 

А. Вътрешни 

1. проф. д-р инж. Таничка Крумова Василева – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
2. проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна 

специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

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

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Резервен член:  

4. Доц. д-р инж. Емил Димитров Манолов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров – пенсионер – ТУ с научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
2. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов – пенсионер – ТУ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Резервен член:  

3. проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков– пенсионер – ТУ с научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  
 

За председател на научното жури се предлага д-р инж. Таничка Крумова Василева 

За научен секретар се предлага доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов 

Предлага се изпитът да се състои на 03.10.2016 г. от 9.30 ч. в зала 1362. 

 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

 

А. Вътрешни 

проф. д-р инж. Таничка Крумова Василева  

Гласували:  18, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 1         

проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева 

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

доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов 
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Гласували:  18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0         

 

Резервен член:  

 

Доц. д-р инж. Емил Николов Димитров 

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

Б. Външни 

проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров 

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

доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов 

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

Резервен член:  

проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков 

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

 

За председател на научното жури се предлага д-р инж. Таничка Крумова Василева 

Гласували:  18, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 1         

За научен секретар се предлага доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов 

    Гласували:  18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0         
Предлага се изпитът да се състои на 03.10.2016 г. от 9.30 ч. в зала 1362. 

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

 

Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

предложения 

 

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

“Микроелектроника”, беше предложено научно жури за защита на дисертационния 

труд на маг. инж. Георги Александров Фърков на тема: „Оптимизиране на 

процедурите за контрол при повърхностния монтаж” за присъждане на образователната 

и научна степен „Доктор” по Професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика (научна специалност „ Технология на електронното 

производство”). Научен ръководител на докторанта е доц. д-р Валентин Христов 

Видеков.  

 

Предлага се научно жури в състав:   

А. Вътрешни 

1. доц. д-р Валентин Христов Видеков (кат. МЕ- ФЕТТ),  професионално 

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

специалност „Микроелектроника“ 

2. доц. д-р Светозар Кръстев Андреев (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално 

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

специалност „Технология на електронното производство“ 

Резервен член: 

3. доц. д-р Боянка Маринова Николова (кат."Технологии и мениджмънт на 

комуникационни системи"-ФТК), професионално направление „5.3. 

Компютърна и комуникационна техника“, научна специалност „Технология на 

електронното производство“ 

Б. Външни 

1. проф. дтн   Стефан Иванов Куцаров (Телекомуниация – Нов български 

университет), професионално направление  „5.3. Компютърна и 
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комуникационна техника“, научна специалност „Теория на електронните вериги 

и електронна схемотехника“ 

2. проф.  д-р Димитър Неделчев Карастоянов  (ИИКТ БАН),  професионално 

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

специалност “Роботи и манипулатори” 

3. доц. д-р Павлик Рахнев Рахнев (кат. Електроника, Електротехника и 

Компютърна техника, технически колеж „Асен Златаров” Бургас), 

професионално направление  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”,  

научна специалност “Микроелектроника” 

Резервен член: 

4. доц. д-р Никола Стефанов Йорданов (пенсионер кат. МЕ- ФЕТТ),  

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

научна специалност „Технология на електронното производство“ 

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

Светозар Кръстев Андреев.  
Предлага се защитата да се състои на 07.11.2016 г. от 15.00 ч. в Конферентната зала 

на БИЦ. 

 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

 

А. Вътрешни 

1. доц. д-р Валентин Христов Видеков   

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

2. доц. д-р Светозар Кръстев Андреев  

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

Резервен член:   

3. доц. д-р Боянка Маринова Николова  

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

Б. Външни 

1. проф. дтн   Стефан Иванов Куцаров  

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

2. проф.  д-р Димитър Неделчев Карастоянов   

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

3. доц. д-р Павлик Рахнев Рахнев  

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

Резервен член: 

4. доц. д-р Никола Стефанов Йорданов  

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

 

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

Светозар Кръстев Андреев.  

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

 

Предлага се защитата да се състои на 07.11.2016 г. от 15.00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

предложения. 

 

 По доклад от доц. д-р инж П.Якимов, ръководител катедра „Електронна 
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техника” беше предложено научно жури за защита на дисертационния труд на маг. 

инж. Даниела Антонова Шехова на тема: “Изследване и развитие на електронни 

средства за обучение по аналогови и смесени схеми” за придобиване на образователна 

и научна степен „доктор” по професионалното направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /докторска програма Теория на електронните вериги и 

електронна схемотехника/ с научен ръководител: доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов 

 

Предлага се научно жури състав:  

 

А. Вътрешни 

1. доц. д-р инж. Емил Димитров Манолов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

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

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

Резервен член: 

3. доц. д-р инж. Георги Тодоров Николов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика. 

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров – пенсионер - ТУ с научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика.  

2. проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков – пенсионер - ТУ с научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

3. доц. д-р инж. Златка Петрова Кемалова - Станева – ПУ „Паисий 

Хилендарски“ с научна специалност Индустриална електроника от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика . 

Резервен член:  

4. доц. д-р инж. Силвия Велкова Стоянова - Петрова – ПУ „Паисий 

Хилендарски“ с научна специалност Автоматизация на области от 

нематериалната сфера от професионално направление 5.3 Комуникационна и 

компютърна техника. 

 

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага доц. д-р инж. 

Емил Димитров Манолов.   

 

Предлага се защитата да се състои на 14.11.2016 г. от 13,00 ч. в Конферентната зала 

на БИЦ. 

 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

 

А. Вътрешни 

1. доц. д-р инж. Емил Димитров Манолов  

Гласували:19, от тях ДА –18, НЕ –1, БЕЛИ – 0    

2. доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов 

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

Резервен член: 
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3. доц. д-р инж. Георги Тодоров Николов  

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ –1, БЕЛИ –0     

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров 

Гласували: 19, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ –1     

2. проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков 

Гласували: 19, от тях ДА –17, НЕ –1, БЕЛИ – 1    

3. доц. д-р инж. Златка Петрова Кемалова - Станева  

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

Резервен член:  

4. доц. д-р инж. Силвия Велкова Стоянова - Петрова 

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

 

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

инж. Емил Димитров Манолов.   

Гласували: 19, от тях ДА –18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0    

 

Предлага се защитата да се състои на 14.11.2016 г. от 13,00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

предложения 

 

 

По точка втора от дневния ред:  

 

 По доклад на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” беше внесено предложение проф. Стефан Евтимов Табаков  да бъде 

избран за рецензент на преработено и коригирано издание на Учебник по 

„Полупроводникова електроника” с автори доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов и доц. 

д-р инж. Николай Любославов Хинов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше внесено предложение за издаване на монография „Импулсна 

схемотехника” с автор доц.д-р Ангел Николаев Попов от издателството на ТУ – София. 

Същата е получила заключителна положителна рецензия от проф. дтн Георги Славчев 

Михов.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше внесено предложение за приемане на  актуализираната учебна програма 

по дисциплината „Схемотехника за импулсни и смесени сигнали“ за ОКС Бакалавър по 

специалност  „Електроника”. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше внесено предложение за възлагане на часове по „Цифрова 

схемотехника“ 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 
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резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1  
Решение: ФС на ФЕТТ  възлага 30 часа лабораторни упражнения по „Цифрова 

схемотехника“ на маг. инж. Димитър Христов Бадаров. 

 

 

По точка трета от дневния ред: 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на маг. инж. 

Даниела Антонова Шехова 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ отчисляава с право на защита маг. инж. Даниела Антонова 

Шехова – задочен докторант по професионалното направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /докторска програма Теория на електронните вериги и 

електронна схемотехника/ с научен ръководител: доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” беше внесено предложение за зачисляване в редовна докторантура на 

маг. инж. Стоян Александров Вучев 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ зачислява в докторантура – редовно обучение маг. инж. Стоян 

Александров Вучев в научно направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика /Индустриална електроника/. 

 По доклад на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” беше внесено предложение за зачисляване в задочна докторантура на маг. 

инж. Драгомир Николаев Грозданов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ зачислява в докторантура – задочно обучение маг. инж. 

Драгомир Николаев Грозданов в научно направление 5.2. Електротехника, електроника 

и автоматика /Електронни преобразуватели/ . 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше внесено предложение за зачисляване  в докторантура - задочно обучение 

на маг. инж. Виктор Томов Томов 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ зачислява в докторантура – задочно обучение маг. инж. Виктор 

Томов Томов по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика /докторска програма Медицински уреди/. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше внесено предложение за зачисляване  в докторантура - задочно обучение 

на маг. инж. Кирил Славчев Иванов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 1    
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Решение: ФС на ФЕТТ зачислява в докторантура – задочно обучение на маг. инж. 

Кирил Славчев Иванов по професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /докторска програма Медицински уреди/. 

 

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

“Микроелектроника”, беше предложена за приемане  положителна атестация на маг. 

инж. Йорданка Дилянова Вучева  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях ДА –19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0   
Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на маг. инж. Йорданка 

Дилянова Вучева – докторант на редовно обучение по професионално направление 

„Електротехника, електроника и автоматика“ (научна специалност 

“Микроелектроника”), с научен ръководител: доц. д-р Красимир Христов Денишев. 

 

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

“Микроелектроника”, беше предложена за приемане положителна атестация на маг. 

инж. Стефан Руменов Бобев   

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях ДА –19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0   
Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на маг. инж. Стефан Руменов 

Бобев – докторант редовно обучение по професионално направление „Електротехника, 

електроника и автоматика“ (научна специалност “Микроелектроника”), с научни 

ръководители: доц. д-р Валентин Христов Видеков и доц. д-р Светозар Кръстев 

Андреев. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше предложена за приемане на положителна атестация на маг. инж. 

Добромир Георгиев Гайдажиев 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 1  
Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на маг. инж. Добромир 

Георгиев Гайдажиев - докторант на самостоятелна подготовка с научни ръководители 

доц. д-р инж Е. Манолов и доц. д-р И. Узунов. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше предложена за приемане на положителна атестация на маг. инж. 

Александър Петков Радев 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1  
Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на маг. инж. Александър 

Петков Радев - докторант задочно обучение с научен ръководител доц. д-р инж Е. 

Манолов. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше предложена за приемане на положителна атестация на маг. инж. 

Трендафил Димитров Калайджиев  

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
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Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на маг. инж. Трендафил 

Димитров Калайджиев  - докторант задочно обучение с научни ръководители доц. д-р 

Г. Николов и доц. д-р М. Маринов. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше предложена за приемане на положителна атестация на маг. инж. Цветан 

Мирославов Маринов  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –16, НЕ – 1, БЕЛИ – 0  
Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на маг. инж. Цветан 

Мирославов Маринов - докторант задочно обучение с научен ръководител доц. д-р инж 

М. Митев. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше предложена за приемане на положителна атестация на маг. инж. 

Николай Стефанов Пеев   

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на маг. инж. Николай 

Стефанов Пеев  - докторант редовно обучение с научни ръководители доц. д-р М. 

Митев и доц. д-р П. Якимов. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше предложена за приемане на положителна атестация на маг. инж. . 

Виктор Венциславов Стоев    

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на маг. инж. Виктор 

Венциславов Стоев  - докторант редовно обучение с научни ръководители доц. д-р М. 

Митев и и проф. дтн И. Илиев. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше предложена за приемане на положителна атестация на маг. инж. 

Димитър Христов Бадаров   

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1  
Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на маг. инж. Димитър 

Христов Бадаров  - докторант редовно обучение с научен ръководител проф. дтн Г. 

Михов. 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” беше внесено предложение за приемане на положителна атестация на 

маг. инж. Цвети Христов Хранов  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
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Решение: ФС на ФЕТТ  приема положителната атестация на  маг. инж. Цвети Христов 

Хранов  - докторант редовно обучение по професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика /Електронни преобразуватели/, с научни 

ръководители доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов и доц. д-р инж. Евгений 

Иванов Попов 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на маг. инж. 

Добромир Георгиев Гайдаджиев  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 0, БЕЛИ – 2    

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита маг. инж.– Добромир Георгиев 

Гайдаджиев докторант на самостоятелна подготовка с научни ръководители доц. д-р 

инж Е. Манолов и доц. д-р И. Узунов. 

 

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

“Микроелектроника” беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на 

маг. инж. Йорданка Дилянова Вучева  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1    

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита маг. инж. Йорданка Дилянова 

Вучева -  докторант редовно обучение с научен ръководител: доц. д-р Красимир 

Христов Денишев, считано от 01.07.2016 г., поради изтичане на срока на 

докторантурата. 

 

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

“Микроелектроника” беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на 

маг. инж. Стефан Руменов Бобев   

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1    

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита маг. инж. Стефан Руменов Бобев  -  

докторант редовно обучение с научни ръководители: доц. д-р Валентин Христов 

Видеков и доц. д-р Светозар Кръстев Андреев, считано от 01.07.2016 г., поради 

изтичане на срока на докторантурата. 

 

 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше внесено предложение за избор на научен ръководител на маг. инж. 

Виктор Томов Томов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев 

Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1  
доц. д-р инж. Весела Цветанова Кръстева – БАН 

Гласували: 17, от тях ДА –14, НЕ – 2, БЕЛИ – 1  

Решение: ФС на ФЕТТ избира проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев и доц. д-р инж. 

Весела Цветанова Кръстева за научни ръководители на маг. инж. Виктор Томов Томов - 

докторант задочно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /докторска програма Медицински уреди/  
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 По доклад на доц. д-р инж П. Якимов, ръководител кат. „Електронна 

техника” беше внесено предложение за избор на научен ръководител на маг. инж. 

Кирил Славчев Иванов . 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев 

Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1  
доц. д-р инж. Серафим Димитров Табаков  

Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1  

Решение: ФС на ФЕТТ избира проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев и доц. д-р инж. доц. 

д-р инж. Серафим Димитров Табаков за научни ръководители на маг. инж. Кирил 

Славчев Иванов  - докторант задочно обучение по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма Медицински уреди/  

 

 По доклад на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” беше внесено предложение за избор на научен ръководител на маг. инж. 

Стоян Александров Вучев 
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов  

Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1  
Решение: ФС на ФЕТТ избира доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов за научен 

ръководител на маг. инж. Стоян Александров Вучев  - докторант редовно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

/Индустриална електроника/  
 

 По доклад на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител  катедра “Силова 

електроника” беше внесено предложение за избор на научен ръководител на маг. инж. 

Драгомир Николаев Грозданов  
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов   

Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1  
Решение: ФС на ФЕТТ избира доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов   за научен 

ръководител на маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов  - докторант задочно 

обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика /Електронни преобразуватели/  

 

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

“Микроелектроника” беше внесено предложение за приемане на индивидуален план на 

маг. инж. Красимир Иванов Аршинков   

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно електронно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 17, от тях ДА –14, НЕ – 1, БЕЛИ –2    

Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на маг. инж. Красимир Иванов 

Аршинков - докторант задочно обучение по професионално направление 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“ (научна специалност 

Микроелектроника”), с научни ръководители  доц. д-р Георги Ангелов и проф. д-р 

Огнян Наков  
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По точка четвърта от дневния ред: 

 

 Доц. Р. Радонов представи нова електронна система за въвеждане на 

публикациите в сайта на ФЕТТ. Взе се решение всички членове на ФЕТТ да представят 

публикациите си за последните десет години в тази система. 

 Проф. И. Илиев представи информация относно провеждане на 

информационен ден съвместно със селскостопанска академия и изграждане на център 

по компетентност и върхови постижения. 

 Доц. Г. Ангелов съобщи за предстояща презентация относно участие в 

програмата Мехатроника.  

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 


