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ПРОТОКОЛ № 7 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 23.04.2019 г. от 14 часа. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, кворум  19, присъстват 25. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, кворум 15. Присъстват 20. 

Отсъстват:   проф. Г. Михов, проф. А. Стойнова, докт. Р. Несторов 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Докторантски въпроси 

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

3. Определяне на числения и структурен състав на ОС на ФЕТТ. 

Докладва проф. дтн инж. И. Илиев, Декан на ФЕТТ 

4. Предложение за актуализация на Изборната комисия на ОС на ФЕТТ 

Докладва доц. д-р инж. Д. Арнаудов, Председател на ОС 

5. Обсъждане на предложение за почетен професор на ТУ – София. 

Докладва проф. дтн инж. И. Илиев, Декан на ФЕТТ 

6. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. М. Маринов  

Членове:        доц. С. Табаков 

 студ. Р. Калайджиева 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

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

техника, беше предложено научно жури по процедура за защита дисертационен труд на 

тема „Изследване и усъвършенстване на схеми с широколентови интегрални усилватели с 

токова обратна връзка“ на доц. д-р инж. Ивайло Миланов Пандиев за придобиване на 
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научна степен „доктор на науките” по професионалното направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /научна специалност  „Теория на електронните вериги и 

електронна схемотехника“/. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира жури в състав:  

А. Вътрешни 

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

специалност „Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика. 

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

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

„Медицински уреди“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

Гласували: 20, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    

3. проф. 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  

Гласували: 20, от тях ДА – 14, НЕ – 5, БЕЛИ – 1    

Резервен член: 

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

„Теоретична електротехника“ от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували: 20, от тях ДА – 14, НЕ – 4, БЕЛИ – 2  

Б. Външни 

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

„Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

Гласували: 20, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1   

2. проф. д-р инж. Александър Богданов Бекярски – пенсионер - ТУ с научна 

специалност „Кабелни и оптични комуникационни системи“ от професионално  
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направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника 

Гласували: 20, от тях ДА – 16, НЕ – 3, БЕЛИ – 1    

3. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев – РУ „Ангел Кънчев“, кат. 

“Електроника“, с научна специалност „Електронизация“, професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 20, от тях ДА – 16, НЕ – 3, БЕЛИ – 1    

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

“Електроника“, с научна специалност „ Твърдотелна Електроника“, професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 20, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    

Резервен член: 

5. доц. д-р инж. Цветелина  Димитрова Георгиева (Драганова) – РУ “Ангел 

Кънчев“, кат. Автоматика и мехатроника, научна специалност „Автоматизация на 

производството“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

Гласували: 20, от тях ДА – 16, НЕ – 3, БЕЛИ – 1    

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага чл.-кор. проф. 

дтн инж. Георги Славчев Михов.  

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

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

техника, беше предложено научно жури по процедура за защита дисертационен труд на  

маг. инж. Борислав Тодоров Ганев на тема „Интелигентни сензорни системи за енергийно-

ефективно управление на сградни инсталации” за придобиване на ОНС ”доктор” по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, /научна 

специалност Електронизация/ с научни ръководители доц. д-р Марин Беров Маринов и доц. 

д-р Георги Тодоров Николов.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира жури в състав:  

А. Вътрешни 

1  доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов– ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 
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Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 20, от тях ДА – 18, НЕ – 2, БЕЛИ – 0    

2. доц. д-р инж. Марин Беров Маринов - ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

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

Резервен член: 

3. доц. д-р инж. Васил Тотев Гълъбов – ФА, кат. АНП с научна специалност 

Информационни системи за обработка на информация и управление от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 20, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    

Б. Външни 

1. проф. дтн инж. Иван Асенов Доцински – БАН с научна специалност 

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

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

Електронизация, Електронни преобразуватели от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 20, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    

3. доц. д-р инж. Нина Жечкова Джерманова – СУ „Св. Кл. Охридски“, 

Физически факултет, кат. Радиофизика и електроника,  

Гласували: 20, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    

Резервен член:  

4. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков – пенсионер с научна специалност 

Микроелектроника от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

Гласували: 20, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    



5 
 

Протокол №7 / 23.04.2019 
 

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

инж. Петър Иванов Якимов  

 Гласували: 20, от тях ДА – 18, НЕ – 2, БЕЛИ – 0    

Предлага се защитата да се състои на 16.09.2019 г. от 13,00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ.  

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

 

 По доклад на доц. д-р инж. Боряна Цанева, ръководител катедра „Химия“, беше 

предложено научно жури за конкурс за заемане на академична длъжност „гл. асистент“ 

по професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност 

„Инженерна химия“. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира жури в 

състав:  

А. Вътрешни 

1. доц. д-р инж. Александър Стефанов Захариев – кат."Химия", ФЕТТ, ТУ-София, 

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

специалност „Химия“ 

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

2. доц. д-р инж. Боряна Рангелова Цанева – кат. „Химия“, ФЕТТ, ТУ-София, 

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

специалност „Химия“. 

Гласували: 20, от тях ДА – 18, НЕ – 2, БЕЛИ – 0    

3. доц. д-р инж. Йорданка Стефанова Марчева – кат. „Химия“, ФЕТТ, ТУ-София, 

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

специалност „Химия“. 

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

4. доц. д-р инж. Анна Димитрова Димитрова – кат. "Материалознание и 

технология на материалите“, МТФ, ТУ-София. Професионално направление: 5.13. Общо 

инженерство, научна специалност „Инженерна екология“. 

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

Б. Външни: 

1. проф. дтн. инж. Тихомир Борисов Таков – пенсионер, професионално 

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

„Микроелектроника“. 

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

2. проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков – кат. „Автоматицация на 

производството, ХТМУ професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, научна специалност „Автоматизация на производството“ 

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

Резервен член: 

3. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер,  професионално 

направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Теория 

на електронните вериги и електронна схемотехника“ 

Гласували: 20, от тях ДА – 18, НЕ – 1, БЕЛИ – 1    

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

Боряна Рангелова Цанева. 

Гласували: 20, от тях ДА – 18, НЕ – 2, БЕЛИ – 0   

  

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

електроника“, беше внесено предложение за избор на научно жури за АД „доцент“ по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Електронни преобразуватели ”. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира жури в 

състав:  
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А. Вътрешни 

1. Проф. дтн. инж. Иван Стоянов Ячев – ЕФ, професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: Електрически 

апарати.  

                                                         Гласували: 20, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 3 

2. Проф. дтн. инж. Илиана Йорданова Маринова – ЕФ, професионално направление 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: Електрически 

апарати. 

                                                      Гласували: 20, от тях ДА – 15, НЕ – 2, БЕЛИ – 3 

3. Доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов – ФЕТТ, професионално направление 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: Индустриална 

електроника. 

                                                      Гласували: 20, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 3 

 Резервен член: 

4. Доц. д-р инж. Димитър Георгиев Тодоров - професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: Електронизация 

                                                    Гласували: 20, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 3 

 Външни членове: 

1. Проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров – ТУ-Габрово – професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: 

Индустриална електроника. 

                                                        Гласували: 20, от тях ДА – 14, НЕ – 3, БЕЛИ – 3 

2. Проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев – РУ „Ангел Кънчев“, професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: 

Електронизация.  

                                                        Гласували: 20, от тях ДА – 14, НЕ – 3, БЕЛИ – 3 

3. Проф. дтн. инж. Николай Филев Джагаров – ВВУ “Никола Вапцаров“ – Варна, 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност: Електронни преобразуватели 

                                                        Гласували: 20, от тях ДА – 14, НЕ – 3, БЕЛИ – 3 
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4. Проф. дтн. инж. Тихомир Борисов Таков- ТУ-София, професионално направление 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

Микроелектроника. 

                                                        Гласували: 20, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 3 

 Резервен член: 

5. Проф. дсн. инж. Никола Вичев Колев -  5.2, РУ „Ангел Кънчев“ професионално 

направление Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: 

Електронизация. 

                                                   Гласували: 20, от тях ДА – 15, НЕ – 2, БЕЛИ – 3 

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

Димитър Дамянов Арнаудов. 

   Гласували: 20, от тях ДА – 16 , НЕ – 1 , БЕЛИ – 3 

 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за обяви конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика (научна специалност Автоматизация на инженерния труд в 

микроелектрониката) за нуждите на ФАИО. 

Изказаха се проф. Сл. Цанова, доц. Г. Николов, доц. И. Пандиев, доц. Д. Арнаудов, 

доц. К. Аспарухова, проф. И. Илиев, проф. М. Анчев, доц. П. Якимов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 20, от тях ДА – 13, НЕ – 4, БЕЛИ – 3    

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ подкрепя 

предложението.  

 

По точка втора от дневния ред: 

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

техника, беше внесено предложение за зачисляване в докторантура на самостоятелна 

подготовка по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

/докторска програма Автоматизация на области от нематериалната сфера/ на ас. инж. Росен 

Кирчев Петков за срок от 3 (три) години, считано от 23.04.2019 г. 
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 20, от тях ДА – 17, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ подкрепя предложението.  

 

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

техника, беше внесено предложение проф. дтн инж. Славка Славчева Цанова да бъде 

избрана за научен ръководител на докторанта на самостоятелна подготовка по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Автоматизация на области от нематериалната сфера/ на ас. инж. Росен Кирчев 

Петков 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 19, от тях ДА – 12, НЕ – 5, БЕЛИ – 2    

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ подкрепя 

предложението. 

 

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

техника, беше внесено предложение за приемане на индивидуален план за работа на 

докторанта на самостоятелна подготовка ас. инж. Росен Кирчев Петков с научен 

ръководител проф. дтн инж. Славка Цанова. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 20, от тях ДА – 16, НЕ – 4, БЕЛИ – 0    

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ приема 

индивидуалния план. 

По точка трета от дневния ред: 

Деканът на ФЕТТ, проф. И. Илиев , предложи на ФС да вземе следното решение, 

във връзка с провеждането на ОС на ФЕТТ, както следва: 

Числен и структурен състав: 

Общ брой членове на ОС - 62 члена, ; от тях: 

Академичен състав: 44 члена  (70,96 %) 

Студенти и докторанти: 10 члена  (16,13 %), от тях 5 студента и 5 докторанта 

Административен персонал: 8 члена (12,91%) 
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С явно гласуване предложението се приема единодушно. 

Общото събрание ще се проведе на 28.05.2019 от 13.15ч. 

 

 

По точка четвърта от дневния ред 

Изборната комисия на ОС на ФЕТТ се попълва от квотите на катедрите, чиито 

членове напускат комисията, по доклади на ръководителите катедри. Предлага се 

комисията да се попълни от: 

1. Ас. Гергана Илиева Вачева – кат. Силова електроника 

2. Доц. Серафим Табаков – кат. Електронна техника. 

С явно гласуване предложението се приема единодушно. 

За председател на изборната комисия се предлага доц. Светозар Андреев – кат. 

Микроелектроника. 

С явно гласуване предложението се приема единодушно. 

 

По точка пета от дневния ред 

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

техника, беше внесено предложение за удостояване на д-р инж. Иван Ташев със звание 

„Почетен професор на Техническия университет – София”. 

Доц. Якимов представи пред ФС д-р И. Ташев и обоснова предложението. Изказаха 

се проф. Видеков, доц. М. Митев.  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

     Гласували: 24, от тях ДА – 23, НЕ – 0, БЕЛИ – 1   

Решение: ФС на ФЕТТ приема направеното предложение. 

 

По точка шеста от дневния ред: 

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

техника, беше внесено предложение за първо удължение на трудовия договор на доц. д-р 

Тодор Стоянов Джамийков, считано от 18.07.2019 г. 
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 Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

    Гласували: 24, от тях ДА – 17, НЕ – 4, БЕЛИ – 3    

Решение: ФС на ФЕТТ приема направеното предложение. 

 

 Проф. Илиев внесе предложение за допълнително материално стимулиране на 

членовете на факултета по случай 24.05 – 350 (триста и петдесет лева) на всеки член на 

факултета, като се предвижда подобно възнаграждение и за 01.11. 

С явно гласуване предложението се приема с болшинство. Един въздържал се. 

 

 Проф. Илиев внесе за разглеждане бюджета на факултета. 

С явно гласуване бюджета се приема единодушно. 

 

 Доц. Якимов направи съобщение относно публичната лекция на почетния 

професор Стоян  Нихтянов. 

 Проф. Илиев внесе информация относно промяна в часа на започване на ФС. 

Следващите ФС ще започват от 15ч. 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 

 

 


