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ПРОТОКОЛ  No. 18 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 26.05.2015 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС, редуциран 25, присъстват 22. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, редуциран 20, присъстват 17. 

Отсъстват: проф. Иво Илиев, доц. Тодор Джамийков – в чужбина, доц. Димитър 

Тодоров, доц. Ива Бетова – в болнични, доц. Валентин Видеков, студ. Симеон Михов - в 

чужбина. 

 

Дневен ред: 

 

1. Кадрови въпроси. 

2. Докторантски въпроси. 

 3. Текущи. 

   

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

 

= Деканът доц. Емил Манолов предложи следната комисия за провеждане на тайно 

гласуване: 

Председател: проф. Славка Цанова  

Членове:        доц. Георги Николов 

                       доц. Димитър Арнаудов 

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше предложена научно жури по процедура за защита на 

дисертационния труд на маг. инж. Димитър Николов Николов на тема: „Микромощно 

токозахранване на електронни устройства от околната среда” за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” по Професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност „Микроелектроника”). 

Научни ръководители на докторанта са проф. д-р Марин Христов Христов и доц. д-р Емил 

Димитров Манолов. Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

А. Вътрешни 

1. проф. д-р Марин Христов Христов – ФЕТТ, кат. МЕ                15 „ДА”, 2 „Не”, 0 „Бели” 

2. проф. дтн Тихомир Борисов Таков – ФЕТТ, кат. МЕ                 16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели” 

резервен член: 

3. проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева – ФЕТТ, кат. ЕТ   

 17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели” 

Б. Външни 
1. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров – ТУ-Габрово      15 „ДА”, 2 „Не”, 0 „Бели” 

2. проф. д-р Петко Костадинов Витанов – ЦЛСЕНЕИ-БАН          14 „ДА”, 3 „Не”, 0 

„Бели” 

3. проф. д-р Стефан Евтимов Табаков – пенсионер от ФЕТТ        15 „ДА”, 2 „Не”, 0 

„Бели” 
резервен член: 
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4. акад. проф. дтн Чавдар Станоев Руменин – ИСИР-БАН            12 „ДА”, 5 „Не”, 0 

„Бели” 
 

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

Борисов Таков.                                                                                    17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели” 

   

Предлага се защитата да се състои на 25.09.2015 г. от 14:00 ч. в зала 2140.         

                                                                                                              17 „ДА”, 0 „Не”,0 „Бели” 
В резултат от гласуването бяха приети съставът и председателстващият първото 

заседание на научното жури, час, място и  дата на защита.  

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше предложенo научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност 

„Доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

/научна специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. Хабилитираните членове на ФС 

проведоха тайно гласуване с резултат: 

А. Вътрешни 

1. проф. д-р инж. Марин Христов Христов – ФЕТТ, кат. МЕ с научна специалност 

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика      

  16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели”                                           
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 

          17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели” 

3. проф. д-р инж. Валери Марков Младенов – ФА, кат. ТЕ с научна специалност 

Теоретична електротехника от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика                                                                                          13 „ДА”, 4 

„Не”, 0 „Бели” 

4. проф. д-р инж. Георги Костов Стоянов – пенсионер - ТУ с научна специалност 

Теоретични основи на комуникационната техника от професионално направление 5.3 

Комуникационна и компютърна техника                                                                          13 

„ДА”, 4 „Не”, 0 „Бели”           

резервен член: 

5. 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                                    17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели” 

 

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                                    15 „ДА”, 2 „Не”, 0 

„Бели” 
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                                    15 „ДА”, 2 „Не”, 0 „Бели” 
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3. проф. д-р инж. Тамара Григориевна Пенчева – РУ „Ангел Кънчев” с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика                                                                                           17 „ДА”, 0 „Не”, 0 

„Бели” 
резервен член: 

4.проф. дтн инж. Иван Асенов Доцински – БАН с научна специалност Електронизация от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика     

                                                                                                  16 „ДА”, 1 „Не”, 0 

„Бели” 

                          

 

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

Марин Христов Христов.                                                                             16 „ДА”, 1 „Не”, 

0„Бели” 
   = В резултат от гласуването бяха приети съставът и председателстващият първото 

заседание на научното жури.  

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше предложенo научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност 

„Доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

/научна специалност Медицински уреди/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

А. Вътрешни 

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

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика      

  17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели”                                           
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                                   17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели” 

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

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика                                                                                            17 „ДА”, 0 „Не”, 0 

„Бели” 

4. доц. д-р инж. Галидия Иванова Петрова – ФЕА, кат. Електроника с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика                                                                                          16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели”           

резервен член: 

5. доц. д-р инж. Митьо Георгиев Митев – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност Методи, 

преобразуватели и уреди за измерване на физико-химични и биологични величини от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика                                      

16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели” 

Б. Външни 
1. проф. д-р Михаил Георгиев Матвеев – БАН с научна специалност Медицински уреди от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика      

                                                                                                              16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели”                          
2. проф. дтн инж. Ивайло Иванов Христов – БАН с научна специалност Медицински уреди 

от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 
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                                                                                                               17 „ДА”, 0 „Не”, 0 

„Бели”    
3. доц. д-р инж. Ирена Илиева Жекова с научна специалност Медицински уреди от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

                                                                                                             17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели”                                                                                                
резервен член: 

4. проф. дтн инж. Иван Асенов Доцински – БАН с научна специалност Медицински уреди 

от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика     

                                                                                                 17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели” 

                         

 

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

Георги Славчев Михов.                                                                      17 „ДА”, 0 „Не”, 0 

„Бели” 
   = В резултат от гласуването бяха приети съставът и председателстващият първото 

заседание на научното жури.  

 

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше предложенo научно жури по конкурс за заемане на академична 

длъжност „Доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика /научна специалност Технология на електронното производство/ към катедра 

„Микроелектроника”, ФЕТТ. Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

А. Вътрешни 

1. проф. дтн Тихомир Борисов Таков – ФЕТТ, кат. МЕ, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Микроелектроника      

  17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели”                                           
2. проф. д-р Славка Славчева Цанова – ФЕТТ, кат. МЕ, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Микроелектроника 

          17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели” 

3. доц. д-р Боянка Маринова Николова – ФТК, кат. ТМКС, Проф. напр. 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Технология на електронното 

производство, Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране      

                                                                                                              16 „ДА”, 0 „Не”, 1 „Бели”              
4. проф. д-р Владимир Димитров Лазаров – ЕФ, кат. Ел. машини, проф. направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Електрически машини   

                                                                                                              16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели”                                                      
резервен член: 

5. доц. д-р Красимир Христов Денишев – ФЕТТ, кат. МЕ, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Интегрална схемотехника, материали, 

технологии и специално обзавеждане                                              16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели” 

 

Б. Външни 
1. проф. дфн Николай Борисов Велчев – Пловдивският университет „Паисий 

Хилендарски", кат. "ЕКИТ", Проф. напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 

научна специалност Микроелектроника                                                       17 „ДА”, 0 „Не”, 0 

„Бели” 
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2. проф. дхн Димитър Спасов Стойчев – ИФХ-БАН, Проф. напр. 4.2. Химически науки, 

Научна специалност: 01.05.14 Електрохимия                                    17 „ДА”, 0 „Не”, 0 

„Бели” 

3. доц. д-р  Никола Стефанов Йорданов – ФЕТТ, кат. МЕ, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Технология на електронното производство 

                                                                                                               17 „ДА”, 0 „Не”, 0 

„Бели”                                                                
резервен член: 

4. доц. д-р Марио Ганчев Гачев – РейСат България, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Електродинамика и антенофидерни 

устройства                                                                                            16 „ДА”, 1 „Не”, 0 

„Бели” 

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

Тихомир Борисов Таков.                                                                     17 „ДА”, 0 „Не”, 

0„Бели” 
   = В резултат от гласуването бяха приети съставът и председателстващият първото 

заседание на научното жури.  

 

 

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше предложенo научно жури по конкурс за заемане на академична 

длъжност „Доцент” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика /научна специалност Микроелектроника/ към катедра „Микроелектроника”, 

ФЕТТ. Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

А. Вътрешни 

1. проф. д-р Марин Христов Христов – ФЕТТ, кат. МЕ, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Микроелектроника      

  16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели”                                           
2. проф. дтн Тихомир Борисов Таков – ФЕТТ, кат. МЕ, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Микроелектроника 

          17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели” 

3. проф. д-р Анна Владова Стойнова – ФЕТТ, кат. МЕ, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Микроелектроника      

                                                                                                              16 „ДА”, 0 „Не”, 1 „Бели”              
4. чл. кор. проф. дтн Филип Иванов Филипов – ФЕТТ, кат. МЕ, Проф. напр. 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Микроелектроника   

                                                                                                              14 „ДА”, 3 „Не”, 0 „Бели”                                                      
резервен член: 

5.проф. д-р Рачо Маринов Иванов – ФЕТТ, кат. Електронна техника, Проф. напр. 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Електронизация                                               

17 „ДА”, 0 „Не”, 0 

„Бели” 
 

Б. Външни 
1. акад. проф. дтн Чавдар Станоев Руменин – директор ИСИР-БАН, научна специалност 

Микроелектроника                                                                                 15 „ДА”, 2 „Не”, 0 

„Бели” 
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2. проф. д-р Петко Костадинов Витанов – ЦЛСЕНЕИ-БАН, Проф. напр. 4.1. Физически 

науки, научна специалност Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната 

материя и физически основи на микроелектрониката                        16 „ДА”, 1 „Не”, 0 

„Бели” 

3. проф. д-р Стефан Евтимов Табаков – пенсионер от ФЕТТ, кат. СЕ, Проф. напр. 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Електронизация 

                                                                                                               15 „ДА”, 2 „Не”, 0 

„Бели”                                                                
резервен член: 

4. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров – ТУ-Габрово, кат. Електроника, Факултет 

Електротехника и електроника, проф. напр. 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, научни специалности Микроелектроника, Твърдотелна електроника, 

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране   

                                                                                                  16 „ДА”, 1 „Не”, 0 

„Бели”                 
 За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага проф. д-р Марин 

Христов Христов.                                                                                 17 „ДА”, 0 „Не”, 

0„Бели” 
   = В резултат от гласуването бяха приети съставът и председателстващият първото 

заседание на научното жури.  

 

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше предложенo научно жури по конкурс за заемане на академична 

„главен асистент” по Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика (научна специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за 

автоматизирано проектиране) към катедра „Микроелектроника”, ФЕТТ. Хабилитираните 

членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

А. Вътрешни 

1. проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева – ФЕТТ, кат. ЕТ, Проф. напр. 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Автоматизация на 

инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране      

  17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели”                                           
2. проф. д-р Таничка Крумова Василева – ФЕТТ, кат. ЕТ, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Автоматизация на инженерния труд и 

системи за автоматизирано проектиране и Теория на електронните вериги и електронна 

схемотехника                                                                                      15 „ДА”, 1 „Не”, 1 „Бели” 

3. доц. д-р Росен Иванов Радонов – ФЕТТ, кат. МЕ, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Автоматизация на инженерния труд и 

системи за автоматизирано проектиране                                           16 „ДА”, 1 „Не”, 0 

„Бели” 

резервен член: 

4. доц. д-р Боянка Маринова Николова – ФТК, кат. ТМКС, Проф. напр. 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на 

инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране и Технология на електронното 

производство  

                                                                                                              17 „ДА”, 0 „Не”, 0 „Бели” 

 

Б. Външни 
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1. доц. д-р Ангел Николаев Попов – пенсионер, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Автоматизация на инженерния труд и 

системи за автоматизирано проектиране и Теория на електронните вериги и електронна 

схемотехника                                                                                      16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели” 

2. доц. д-р Венцислав Митков Янчев, с научна специалност „Електроника“, катедра по 

Твърдотелна електроника на Упсала Университет, Швеция, гр. Упсала 

                                                                                                              16 „ДА”, 1 „Не”, 0 „Бели” 

 резервен член: 

1.проф. д-р Стефан Евтимов Табаков – пенсионер, Проф. напр. 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност Електронни преобразуватели     

                                                                                                  16 „ДА”, 1 „Не”, 0 

„Бели”                                                          

 За председател на научното жури се предлага проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева.                                                                            

17 „ДА”, 0 „Не”, 0„Бели” 

       Предлага се изпитът да се състои на 23.07.2015г., от 9:00.часа ,в зала 1113 на ТУ – 

София 

                                                                                                             17 „ДА”, 0 „Не”, 0„Бели” 

 

   = В резултат от гласуването бяха приети съставът и председателят на научното 

жури, дата, час и място на изпита. 

 

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”, беше предложено второ удължение на трудовия договор на доц. д-р 

инж. Красимир Христов Денишев, считано от 18.02.2016 г. ФС проведе тайно гласуване с 

резултат: 

Гласували: 22, от тях ДА – 14, НЕ – 7, БЕЛИ – 1 
 

 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”,  хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

В резултат от гласуването ФС реши:   

1. Приема индивидуалния план за работа на задочен докторант маг. инж. Иван 

Славов Спасов, с научни ръководители доц. д-р Тодор Джамийков и гл.ас. д-р Катя 

Аспарухова.      

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

2.Приема индивидуалния план за работа на задочен докторант маг. инж. Георги 

Николов Панов, с научни ръководители проф. дтн Георги Михов и доц. д-р Ангел Попов. 

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

 

= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна 

техника”,  ФС реши с явно гласуване да бъде да бъде прекъсната задочната докторантура 

на Анелия Нинова Костадинова поради служебни ангажименти за срок от 1 година, 

считано от 01.05.2015 год.  
                                 Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 

0 
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По точка трета от дневния ред: 

 

= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, Ръководител на катедра 

“Микроелектроника”,  хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

В резултат от гласуването ФС реши да бъдат възложени занятия на следните 

преподаватели:   

1. За ОКС бакалавър по дисциплината Технологичен практикум за ФЕТТ на д-р 

Георги Добрев Колев – до 30 часа семинарни упражнения  

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

2. За ОКС бакалавър по дисциплината Технологичен практикум за ФТК на д-р 

Георги Добрев Колев – до 10 часа семинарни упражнения и до 10 часа лабораторни 

упражнения 

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

3. За ОКС бакалавър по дисциплината Технология на микроелектромеханичните 

системи за МФ - мехатроника на д-р Георги Добрев Колев – до 10 часа лабораторни 

упражнения 

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

4. За ОКС магистър по дисциплината Тънкослойна електроника на д-р Георги 

Добрев Колев – до 10 часа лабораторни упражнения  

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

5. За ОКС магистър по дисциплината Микроелектронни технологии за 

алтернативни източници на енергия на д-р Георги Добрев Колев – до 10 часа лабораторни 

упражнения 

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

6. За рецензии на д-р Георги Добрев Колев – до 10 часа  

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

 

 

 

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

след явно гласуване ФС реши да бъде избран за рецензент доц. д-р Емил Манолов  на 

учебник по „Аналогова схемотехника”, по дисциплината Аналогова схемотехника, 

изучавана от студентите във втори курс на ОКС „бакалавър”, специалност „Електроника” с 

автор доц. д-р Ивайло Пандиев.  

Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 0 

 

= По доклад на проф. Анна Стойнова, ръководител на катедра Микроелектроника 

ФС реши  на подготвената монография от гл. ас. д-р Георги Добриков да бъде избран за 

рецензент  проф. д-р Анна Стойнова.  

Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 0 

 

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

ФС реши да бъде допечатан в тираж според приетите правила за издаване на учебна 

литература в ТУ-София и във връзка с изчерпването му  учебник “Анализ и обработка на 

биомедицински сигнали” с автори: Иво Илиев,  Дойчо Дойчев и Серафим Тодоров. 
Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 0 
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= По доклад на доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра Електронна техника 

ФС реши да бъде допечатан в тираж според приетите правила за издаване на учебна 

литература в ТУ-София и във връзка с изчерпването му ръководство за лабораторни 

упражнения по “Токозахранващи устройства”с автори доц. д-р инж. Димитър Дамянов 

Арнаудов, гл. ас. Сталмир Николов Денчев, гл. ас. Георги Христов Гигов. 

Гласували: 22, от тях за – 22, против – 0, въздържали се – 0 

 

 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

                                                                                       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

                                                                                      /гл.ас. д-р инж. Катя Аспарухова/ 


