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ПРОТОКОЛ № 8 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 24.04.2018 г. от 14.00 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 26. 

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

Отсъстват:  докторант Цв. Хранов- командировка в чужбина, студ. Р. Калайджиева 

 

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. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. Д. Арнаудов 

Членове:        доц. С. Андреев 

  доц. И. Пандиев 

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 процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на доц. д-

р Дориан Минков на тема: “ Характеризиране на тънки слоеве и повърхностни цепнатини в метали 

посредством електромагнитни методи и технологии ” за присъждане на образователна и научна степен 

“Доктор на науките” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 

научна специалност „Микроелектроника“.  

 Предлага се за избор състав на жури. 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

А. Вътрешни 

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

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

     Гласували: 21,  от тях  ДА –20,  НЕ – 1,  БЕЛИ – 0 
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 2. проф. д-р Марин Христов Христов, (кат. МЕ- ФЕТТ),  професионално направление „5.2. 

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

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

4. проф.дтнКамен Венциславов Фильов, (кат. КС-ФКСУ), професионално направление 

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

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

Резервен член: 

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

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

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

Б. Външни 

1. проф. д-р Тихомир Борисов Таков, (пенсионер от ТУ-София, кат. МЕ- ФЕТТ),  

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

„Микроелектроника“ 

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

2. проф. дфн Дианка Димитрова Славова – Нешева, Институт по Физика                     на 

Твърдото Тяло, БАН, професионално направление „4.1. Физически науки“, научна специалност „Физика 

на кондензираната материя“ 

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

3. проф. дфн Елена Вадимова Стойкова, Институт по Оптически материали и технологии, 

БАН, професионално направление „4.1. Физически науки“, научна специалност „Физика на вълновите 

процеси“ 

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

4. проф. д-р Петко Костадинов Витанов (ЦЛСЕНЕИ-БАН), професионално направление  4.1 

„Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на 

кондензираната материя“ 

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

Резервен член: 

1. доц. д-р Дарина Димитрова Арсова, Институт по Физика на Твърдото Тяло, БАН, 

професионално направление „4.1. Физически науки“,  научна специалност „Физика на кондензираната 

материя“ 

     Гласували: 21,  от тях  ДА –21,  НЕ – 0,  БЕЛИ – 0 
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 За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. д-р Валентин 

Христов Видеков, научна специалност „Микроелектроника“ 

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

ДАТА: 01.10.2018 г., ЧАС: 13:00ч., МЯСТО: БИЦ 

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

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването предложеният състав на жури е приет.    

 

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

предложение за откриване на процедура за официална защита на дисертационния труд на проф. д-р 

Славка Цанова на тема: “Виртуални системи за обучение в инженерното образование” за присъждане 

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

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: „Автоматизация на области от 

нематериалната сфера“.  

 Предлага се за избор състав на жури. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

А. Вътрешни 

1. проф. д-р Марин Христов Христов (кат. МЕ- ФЕТТ),  професионално направление „5.2. 

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

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

2. проф. д-р Емил Димитров Манолов (кат. ЕТ-ФЕТТ), професионално направление „5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Теория на електронните вериги и 

електронна схемотехника“ 

Гласували: 21,  от тях  ДА –18,  НЕ – 3,  БЕЛИ – 0 

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

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

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

Резервен член: 

1. проф. д-р Валентин Христов Видеков (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално направление „5.2. 

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

Гласували: 21,  от тях  ДА –16,  НЕ – 4,  БЕЛИ – 1 

 

Б. Външни 

1. проф. д-р Румен Василев Николов (Университет по библиотекознание и информационни 

технологии, кат. Компютърни науки, Факултет по информационни науки), професионално направление 
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“5.3. Комуникационна и компютърна техника ”, научна специалност “ Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление ” (електронно обучение) 

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

2. проф. дтн. Тихомир Борисов Таков  (пенсионер от кат. МЕ-ФЕТТ), професионално 

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

“Микроелектроника” 

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

3. проф. д-р Красен Стефанов Стефанов (Софийски университет "Климент Охридски", Катедра 

Информационни технологии), професионално направление   4.6 Информатика и компютърни науки, 

научна специалност “Информатика”  (приложение на ИКТ в образованието, обработка на знания в 

цифрови библиотеки и системи за електронно обучение) 

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

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

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

електроника 

Гласували: 21,  от тях  ДА –18,  НЕ – 3,  БЕЛИ – 0 

Резервен член: 

1.проф. д-р Боряна Петкова Делийска-Маноилова (пенсионер ВХТИ), професионално 

направление „5.3. Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност „Компютърни 

системи, комплекси и мрежи“  

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

 

За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. д-р Марин Христов 

Христов, научна специалност „Микроелектроника“  

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

ДАТА: 18.09.2018 г. ЧАС: 15:00ч., МЯСТО: БИЦ 

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

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването предложеният състав на жури е приет.    

 

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

внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по 

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност 

Квантова и оптоелектроника) към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ с потенциален кандидат доц. д-

р инж. Тодор Стоянов Джамийков.  
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Доц. Н. Хинов представи кандидата, представените документи и съответствието им  с 

изискванията на правилника.  

По кандидатурата беше проведено разискване, като задахоха въпроси към кандидата и 

изказвания доц. Н. Хинов, проф. В. Видеков, проф. М. Анчев, проф. С. Цанова, доц. П. Якимов, доц. М. 

Маринов. Доц. Джамийков отговори на поставените към него въпроси. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 22,  от тях  ДА –18,  НЕ – 1,  БЕЛИ – 3 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването предложението е прието.    

 

 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 инж. Димитър Георгиев 

Тодоров, считано от 20.07.2018 г. 

Доц. Якимов обоснова предложението. 

Членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 25,  от тях  ДА –17,  НЕ – 5,  БЕЛИ – 3 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването предложението е прието.    

 

По точка втора от дневния ред: 

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

предложено доц. д-р Иван Узунов, Смартком да бъде избран за съръководител на задочен докторант 

Бончо Василев Ников в катедра „Микроелектроника“, с научен ръководител проф. д-р Марин Христов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

 

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

предложено приемането на индивидуалните планове на: 

- маг. инж. Тобия Славов Карагьозов – докторант редовно обучение с ръководители проф. д-р 

Валентин Христов Видеков и доц. д-р Боряна Рангелова Цанева 

- задочен докторант Бончо Василев Ников с ръководители проф. д-р Марин Христов и доц. д-р 

Иван Узунов 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат и за двамата докторанти: 

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

Решение: Индивидуалните планове на двамата докторанти са приети.    
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По точка трета от дневния ред: 

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

внесено предложение учебникът по дисциплината „Електронна схемотехника“, второ издание, с автори 

проф. дтн Георги Михов и доц. д-р Ивайло Пандиев да бъде отпечатан.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

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

внесено предложение учебникът „Оптоелектронни и сензорни елементи“ с автор доц. д-р Тодор 

Джамийков да бъде отпечатан. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

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

внесено предложение проф. дтн инж. Георги Славчев Михов да бъде избран за рецензент на ръкописа 

на ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината „Схемотехника за импулсни и смесени 

сигнали“, с автори  доц. д-р Димитър Георгиев Тодоров и доц. д-р Митьо Георгиев Митев 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

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

предложение за възлагане провеждането на учебни занятия на маг. инж. Нина Руменова Спасова – до 40 

часа курсова работа по Практикум по конструиране на електронната апаратура – „Електроника“, ФЕТТ 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

    Гласували: 22,  от тях  ДА –22,  НЕ – 0,  БЕЛИ – 0 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването предложението е прието.    

 Деканът доц. Е. Манолов представи информация относно финансовото състояние на 

факултета и внесе предложение за разпределение на средствата по бюджета на факултета.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

  Деканът доц. Е. Манолов внесе предложение за допълнително материално стимулиране на 

всеки член на факултета в размер на 250 (двеста и петдесет) лева на човек от бюджета на факултета във 

връзка с 24 май.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

Декан на ФЕТТ: 

       /проф. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  


