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ПРОТОКОЛ № 10 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 19.06.2018 г. от 14.00 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 23. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 18. 

Отсъстват: доц С. Андреев, проф. Г. Михов – командировка в чужбина, проф. В. 

Видеков - командировка. в чужбина, доц. Т. Джамийков - командировка в чужбина, 

докторант Цв. Хранов- командировка в чужбина,  

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси 

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

2. Приемане на отчети на договори в подкрепа на докторанти, сесия 2017 

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

3. Приемане на графици за учебния процес на абсолвенти ОКС „бакалавър“ и 

„магистър“ за учебната 2018/19г 

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

4. Докторантски въпроси 

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

5. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: проф. д-р инж. Славка Цанова 

Членове:         доц. д-р инж. Катя Аспарухова 

   доц. д-р инж. Марин Маринов  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за откриване на процедури за защита на  
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дисертационния труд за придобиване на ОНС „доктор“ на: 

- маг. инж. Стефан Бобев на тема: “Специализирани мултичипни модули за 

мониторинг и контрол на процеси в електронни и автоматизирани системи” за 

присъждане на образователна и научна степен “Доктор” по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

“Микроелектроника”, с научни ръководители проф. д-р Валентин Видеков и доц. 

д-р Светозар Андреев; 

- маг. инж. Атанас Танев на тема: “Изследване и проектиране на честотно 

селективни схеми и устройства в интегрално изпълнение” за присъждане на 

образователна и научна степен “Доктор” по професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

“Микроелектроника”, с научни ръководители проф. д-р Марин Христов и доц. д-

р Иван Узунов; 

Беше предложен състав на научни журита по процедурите. 

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ избира научно жури в състав: 

 За маг. инж. Стефан Бобев:  

А. Вътрешни 

1. 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“ 

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

2. проф. д-р Валентин Христов Видеков (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

„5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Технология на 

електронното производство“ 

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

Резервен член: 

3. проф. д-р Марин Христов Христов (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

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

Б. Външни 
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1. проф. д-р Димитър Кирилов Карастоянов  (ИИКТ-БАН),  професионално 

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

“Роботи и манипулатори” 

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

2. проф. дтн   Стефан Иванов Куцаров (Телекомуниация – Нов български университет), 

професионално направление  „5.3. Компютърна и комуникационна техника“ научна 

специалност „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ 

Гласували: 18,  от тях  ДА –14,  НЕ – 3,  БЕЛИ – 1 

3. проф. дтн   Тихомир Борисов Таков  (кат. МЕ- ФЕТТ),  професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

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

Резервен член: 

4. доц. д-р Марио Ганчев Гачев – РейСат България, професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Електродинамика и 

антенофидерни устройства” 

Гласували: 18,  от тях  ДА –15,  НЕ – 2,  БЕЛИ – 1 

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

Маринова Николова, научна специалност „Технология на електронното производство“  

Гласували: 18,  от тях  ДА –15,  НЕ – 1,  БЕЛИ – 2 

Дата: 15.10.2018  Час: 15.00   Място: БИЦ 

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

 

 

 За маг. инж. Атанас Танев: 

А. Вътрешни 

1. проф. д-р  Марин Христов Христов  (кат. МЕ- ФЕТТ),  професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

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

2. доц. д-р Георги Василев Ангелов (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Микроелектроника 

“ 

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

Резервен член: 

3. доц. д-р Росен Иванов Радонов  (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизация на 

инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране “ 

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

1. проф. дтн Тихомир Борисов Таков (кат. МЕ- ФЕТТ), професионално направление 

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

„Микроелектроника“ 

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

2. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров (ТУ-Габрово), професионално 

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

”Твърдотелна електроника” 

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

3. проф. д-р Петко Костадинов Витанов (ЦЛСЕНЕИ-БАН), професионално 

направление  „4.1 Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и 

оптични свойства на кондензираната материя и физически основи на 

микроелектрониката“ 

Гласували: 18,  от тях  ДА –15,  НЕ – 2,  БЕЛИ – 1 

Резервен член: 

4. проф. д-р Стефан Евтимов Табаков (кат. СЕ-ФЕТТ), професионално направление  

5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Индустриална 

електроника“ 

Гласували: 18,  от тях  ДА –14,  НЕ – 1,  БЕЛИ – 3 

За председател на първото заседание на научното жури се предлага  

проф. д-р Марин Христов Христов, научна специалност „Микроелектроника“  

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

 Дата: 11.10.2018  Час: 15.00   Място: БИЦ 

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

 

По точка втора от дневния ред: 

 Доц. Хинов представи договорите: 

1. Договор 172ПД0029-03, на тема „Проектиране на резонансни постояннотокови 

преобразуватели с гарантирани показатели“, ръководител доц. д-р Николай Любославов 

Хинов и участник докторант маг. инж.  Цвети Христов Хранов, катедра „Силова 

електроника“; 

2. Договор 172ПД0022-03, на тема „Изследване на многослойни носители за 

мултичипни модули“, ръководител доц. д-р Светозар Кръстев Андреев и участник 

докторант маг. инж.  Нина Спасова, катедра „Микроелектроника“. 

Членове на колектива на договорите представиха получените резултати. 

С явно гласуване отчетите бяха приети единодушно. 
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По точка трета от дневния ред: 

Доц. Р. Радонов представи пред ФС графиците на учебния процес за студентите от 

ФЕТТ за учебната 2018/19 год. 

С явно гласуване графиците бяха приети единодушно. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова 

електроника“, беше внесено предложение за приемане на индивидуалните планове на 

докторантите:  

- маг. инж. Красимир Йорданов Кишкин на тема „ Електронни преобразуватели за 

обмен на енергия между системи за съхранение на енергия“ в научно направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика /Индустриалана електроника/ с 

научен  ръководител  доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов - РО. 

- маг. инж. Иван Станимиров Христов на тема „Системно проектиране на силови 

електронни преобразуватели за автономни обекти“ в научно направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика /Електронни преобразуватели/ с научен 

ръководител доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов - ЗО. 

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултат и за 

двамата докторанти:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема единодушно индивидуалните планове на докторантите.  

 

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

беше внесено предложение за приемане на индивидуалните планове на докторантите:  

- маг. инж. Петър Йовчев - докторант редовно обучение по професионално 

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

“Микроелектроника”), с научен ръководител  проф. д-р Славка Цанова, на тема: 

„Изследване на микросистеми с приложение в автоматиката“. 

- маг. инж. Иван Иванов - докторант редовно обучение по професионално 

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

“Микроелектроника”), с научен ръководител  проф. д-р Славка Цанова, на тема: 
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„Изследване и проектиране на вградени системи с приложение в автомобилната 

индустрия“. 

- маг. инж. Ради Несторов - докторант редовно обучение по професионално 

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

“Микроелектроника”), с научен ръководител  доц. д-р Георги Ангелов, на тема: 

„Изследване и оптимизирано характеризиране на тънки слоеве от интерференчния 

им спектър на пропускане и на отражение“. 

- маг. инж. Борис Добричков - докторант задочно обучение по професионално 

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

“Микроелектроника”), с научен ръководител  доц. д-р Георги Ангелов, на тема: 

„Изследване и проектиране на защити от електростатичен разряд за CMOS 

интегрални схеми“. 

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултат и за 

четиримата докторанти:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема единодушно индивидуалните планове на докторантите.  

 

 

 По доклад на доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова 

електроника“, беше внесено предложение за утвърждаване на положителна атестация на  

докторантите:  

- маг. инж. Стоян Александров Вучев - РО, професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика /Индустриална електроника/ с научен 

ръководител доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов;  

- маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов - ЗО, професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика /Електронни преобразуватели/ с научен 

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

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултат и за 

двамата докторанти:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема единодушно положителната атестация на докторантите. 
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 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“, беше внесено предложение за утвърждаване на положителна атестация на  

докторантите:  

- Задочен докторант Цветан Мирославов Маринов, с научен ръководител доц. д-

р инж. Митьо Митев;  

- Задочен докторант Петя Петрова Попова, с научен ръководител проф. д-р инж. 

Елисавета Гаджева; 

- Задочен докторант Кирил Славчев Иванов, с научни ръководители проф. дтн 

инж. Иво Илиев и доц. д-р инж. Серафим Табаков; 

- Задочен докторант Виктор Томов Томов, с научни ръководители проф. дтн инж. 

Иво Илиев и доц. д-р инж. Весела Кръстева; 

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултат и за 

четиримата докторанти:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема единодушно положителната атестация на докторантите. 

 

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

беше внесено предложение за утвърждаване на положителна атестация на  докторантите:  

- маг. инж. Николай Бонев - докторант на задочно обучение по професионално 

направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна специалност 

“Микроелектроника”), с научен ръководител проф. д-р Марин Христов;  

- маг. инж. Борислав Бонев - докторант на редовно обучение по професионално 

направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна специалност 

“Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане ”), с 

научни ръководители: проф. д-р Анна Стойнова; 

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултат и за 

двамата докторанти:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема единодушно положителната атестация на докторантите. 
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 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, 

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

Мирославов Маринов, с научен ръководител доц. д-р инж. Митьо Митев, считано от 

01.07.2018 г.   

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултат  

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

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита докторант Цветан Мирославов 

Маринов. 

 

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

беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на маг. инж. Николай Бонев 

- докторант на задочно обучение по професионално направление „Електротехника, 

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

ръководител: проф. д-р Марин Христов, считано от 01.07.2018г., поради изтичане на срока 

на докторантурата и изпълнен индивидуален план. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ отчислява с право на защита докторант Николай Бонев. 

 

 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, 

беше внесено предложение за прекъсване на обучението за срок от една година по семейни 

причини (считано от 01.07.2018 год.) на задочен докторант Николай Атанасов Колев, с 

научен ръководител доц. д-р инж. Митьо Митев. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

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

беше внесено предложение за прекъсване на обучението за срок от 6 месеца на докторанта 

Мария Илиева с научен ръководител проф. д-р Славка Цанова, считано от 01.05.2018г., 

поради лични причини. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 
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 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, 

беше внесено предложение за зачисляване в докторантура на: 

- маг. инж. Иван Красимиров Кънев - редовно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Медицински уреди/ 

- маг. инж. Димитър Георгиев Врачков - задочно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Електронизация/  

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултат и за 

двамата кандидати:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема единодушно предложението 

 

 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, 

беше внесено предложение за избор на научни ръководители. 

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултати: 

- За научен ръководител на докторанта на редовно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Медицински уреди/ на маг. инж. Иван Красимиров Кънев да бъде избран проф. дтн 

инж. Иво Цветанов Илиев 

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

- За научен ръководител на докторанта на задочно обучение по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска програма 

Електронизация/ на маг. инж. Димитър Георгиев Врачков да бъде избран доц. д-р 

инж. Димитър Георгиев Тодоров. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира предложените ръководители. 

 

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

беше внесено предложение за зачисляване в докторантура на: 
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- маг. инж. Цветозар Цанев - като редовен докторант към катедрата. 

- маг. инж. Мартин Панайотов - като редовен докторант към катедрата. 

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултат и за 

двамата кандидати:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема единодушно предложението 

 

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

беше внесено предложение за избор на научни ръководители. 

Хабилитираните членове на ФС на ФЕТТ проведоха тайно гласуване с резултати: 

- за ръководители на маг. инж. Цветозар Цанев – докторант редовно обучение да 

бъдат избрани проф. д-р Валентин Видеков и доц. д-р Мария Александрова-

Пандиева.  

Гласували: 18,  от тях  ДА –15,  НЕ – 1,  БЕЛИ – 2 

- за ръководител на маг. инж. Мартин Панайотов – докторант редовно обучение да 

бъде избран проф. д-р Валентин Видеков. 

     Гласували: 18,  от тях  ДА –15,  НЕ – 2,  БЕЛИ – 1 

Решение: ФС на ФЕТТ избира предложените ръководители. 

 

По точка пета от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова 

електроника“, беше внесено предложение за награждаване на доц. д-р инж. Мария 

Любенова Бобчева с университетската награда „Златен медал с грамота” – за значителен 

принос в развитието на ФЕТТ при Технически университет – София и за отлична 

дългогодишна преподавателска, научно-изследователска и административна дейност. 

Предложението се прави във връзка с навършването й на 80 години. 

Решение: След проведеното гласуване ФС на ФЕТТ приема единодушно предложението. 

 

 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, 

беше внесено предложение за отпечатване на  Ръководството за лабораторни упражнения 
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по Схемотехника за импулсни и смесени сигнали, с автори доц. д-р Димитър Г. Тодоров и 

доц. д-р Митьо Г. Митев  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, 

беше внесено предложение за отпечатване на ръководство за лабораторни упражнения 

„Практикум по програмиране на платформи с отворен код“, с автори доц. д-р Петър Якимов 

и ас.  инж. Дойчо Дойчев. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 Избор на балообразуващи дисциплини за ОКС „магистър“.  

Пред ФС бяха изтеглени като балообразуващи следните дисциплини: 

- Аналогова схемотехника 

- Полупроводникови елементи 

- Теория на електронните схеми 

 

 Доц. П. Якимов внесе информация относно конференцията в Созопол. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /проф. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 

 

 


