
 

ПРОТОКОЛ № 8 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 28.05.2019 г. от 15 часа. 

Списъчен състав на ФС 26 члена, редуциран състав 24 чл., кворум 16, присъстват 20. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, редуциран състав 21, кворум 14. Присъстват 

19. 

Отсъстват:   проф. Сл. Цанова и гл. ас Д. Николов – командировка в чужбина; 

проф. В. Видеков, доц. Г. Ангелов,  докт. Р. Несторов, студ. Р. Калайджиева 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. И. Пандиев  

Членове:        доц. С. Андреев 

 гл. ас Л. Богданов  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

Преди започване на ФС доц. Д. Арнаудов внесе информация относно проведеното 

от ОС гласуване за попълване на ФС, от квотата на нехабилитираните преподаватели. 

Председателят на изборната комисия доц. С. Андреев запозна ФС с резултатите от 

гласуването. 

 

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 „Методи и средства за създаване на интелигентни измервателни системи за следене на 

параметри и събиране на информация за околната среда“ на маг. инж. Иван Павлов Топалов 



за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност  „Електронизация“ с 

научни ръководители доц. д-р инж. Марин Беров Маринов и доц. д-р инж. 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. проф. дтн инж. Иво Илиев – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност „Медицински 

уреди“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

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

3. доц. д-р инж. Марин Маринов - ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност „Теория на 

електронните вериги и електронна схемотехника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика  

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

Резервен член: 

3. Доц. д-р инж. Петър Якимов – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност „Теория на 

електронните вериги и електронна схемотехника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

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

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Тихомир Таков – пенсионер, с научна специалност 

„Микроелектроника“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

Гласували: 19, от тях ДА – 16, НЕ – 3, БЕЛИ – 0   

2. проф. д-р Петко Витанов - БАН- ЦЛСЕНЕИ, с научна специалност:  Електрични, 

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя от професионално направление 

4.1.  Физически науки 

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

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

факултет, кат. Радиофизика и електроника, с научна специалност „Теория на 



електронните вериги и електронна схемотехника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

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

Резервен член: 

4. доц. д-р инж. Иван Узунов – пенсионер с научна специалност Терминални 

устройства в комуникационната техника от професионално направление 5.3. Компютърна 

и комуникационна техника 

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

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

инж. Иво Илиев.  

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

Предлага се защитата да се състои на 19.09.2019г от 13.00ч в конферентната зала на БИЦ. 

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

 

 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. Димитър Христов Бадаров на тема „Изследване, анализ и усъвършенстване на 

програмируеми мобилни устройства с безжична комуникация за събиране и обработка на 

информация” за придобиване на ОНС ”доктор” по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика, /научна специалност Електронизация/ с научни 

ръководители чл. кор. проф. дтн инж. Георги Михов и проф. дтн инж. Рачо Иванов.  

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 Якимов– ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност „Теория 

на електронните вериги и електронна схемотехника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика  

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

2. доц. д-р инж. Митьо Митев - ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

„Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 



автоматика  

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

Резервен член: 

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

„Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

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

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Рачо Иванов – пенсионер с научна специалност „Теория на 

електронните вериги и електронна схемотехника“ професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика  

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

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

„Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

3. доц. д-р инж. Ангел Попов – пенсионер с научна специалност „Теория на 

електронните вериги и електронна схемотехника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

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

Резервен член:  

4. проф. д-р инж. Стефан Овчаров – пенсионер с научна специалност 

„Електронизация“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

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

инж. Петър Якимов  

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

 



Предлага се защитата да се състои на 26.09.2019 г. от 13,00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ.  

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

 

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

техника, беше внесено предложение за разширяване на основния списъчен хабилитиран 

състав на Факултетния научен съвет във връзка с обявена процедура за заемане на 

академичната длъжност професор по професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, специалност Квантова и опотоелектроника за нуждите на 

Факултета по Електронна техника и технологии 

Изказаха се проф. М. Анчев и доц. П. Якимов. 

Предложенията се гласуваха явно и персонално.  

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира разширение на 

ФС в състав: 

Проф. д-р инж. Рачо Иванов – единодушно 

Проф. дтн дфн Марин Ненчев – единодушно 

Проф. д–р инж. Валери Младенов – 1 (един) въздържал се 

Проф. д–р инж. Стефан Табаков – единодушно 

Проф. д–р инж. Никола Колев – единодушно 

Проф. д–р инж.  Иван Ячев -  единодушно 

 

По точка втора от дневния ред: 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за възлагане на часове за летен семестър 

на учебната 2018/2019г на маг. инж. Нина Спасова. 

Гласуват хабилитираните преподаватели и тези със степен „д-р“. 

Решение: ФС на ФЕТТ възлага часове за летен семестър на учебната 2018/2019г на маг. 

инж. Нина Спасова както следва: 

- до 20 часа лабораторни и семинарни упражнения 

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

- до 10 часа ръководство на дипломант  



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

 

 Доц. Т. Тодоров внесе информация относно поучено дарение от фирма ФЕСТО 

– 10 компютъра, които ще подпомогнат работата в учебната лаборатория. 

 Проф. И. Илиев внесе информация относно отминалата конференция 

„Електроника“ и основните резултати от проведените срещи и дискусии. Изказаха се доц. 

П. Якимов, чл. кор. проф. Г. Михов, доц. К. Аспарухова, доц. Н. Хинов, проф. А. Стойнова, 

доц. М. Маринов. 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 


