
1 
 

Протокол N10/ 07.07.2020 
 

 ПРОТОКОЛ № 10 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 07.07.2020 г. от 15 часа в зала 1151. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, кворум 19, присъстват 26. 

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

Отсъстват: доц. С. Андреев, студ. М. Кожухарски 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на договори в подкрепа на докторанти финансирани от 

НИС при ТУ - София 

   Докладва: доц. д-р инж. Д. Арнаудов  – Зам. Декан НПД 

2. Кадрови въпроси 

Докладва: доц. д-р инж. Д. Арнаудов  – Зам. Декан НПД 

3. Докторантски въпроси 

Докладва: доц. дтн инж. И. Пандиев – Зам. Декан УД 

4. Разни  

 

Предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.   

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. Георги Николов 

Членове:   доц. Тодор Тодоров 

гл. ас. Димитър Николов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

• По доклад на доц. Н. Хинов, ръководител катедра „Силова електроника“ беше 

внесено предложение за приемане на научния отчет на втори етап от договора в подкрепа 

на докторанти, сесия 2019 г. N192ПД0015-03 на тема: “Електронни преобразуватели за 

обмен на енергия между системи за съхранение на енергия”, с научен колектив: доц. д-р 

инж. Димитър Арнаудов и маг. инж. Красимир Кишкин.  

Докторантът представи пред ФС резултатите от договора.  

С явно гласуване отчетът се приема единодушно. 

   

По доклад на доц. Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“ беше 

внесено предложение за приемане на научния отчет на втори етап от договора в подкрепа 

на докторанти, на маг. инж. Борислав Борисов Бонев по договор №192ПД0016-03 „Изследвания 

за установяване на възможностите за утилизационно използване на стоманени елементи с 

корозия”. Борислав Бонев е докторант редовно обучение по професионално направление 
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„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Интегрална схемотехника, 

материали, технология и специално обзавеждане“. 

С явно гласуване отчетът се приема с 2 въздържали се. 

 

По точка втора от дневния ред: 

   

• проф. дтн инж. Иво Илиев, председател на научно жури, по процедура за заемане 

на академична длъжност „професор" № ФЕТТ75-ад3-043, запозна ФС с решението на 

научното жури да предложи на ФС да избере единственият кандидат доц. д-р инж. Марин 

Беров Маринов за заемане на академична длъжност „професор".  

 На основание заповед на ректора заповед ОЖ – 5.2 – 64/ 18.06.2020г ,  

Факултетният научен съвет (ФНС) беше разширен. От разширения състав присъстват: чл.-

кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов;  проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев; проф. д-р 

инж. Никола Вичев Колев, дн;  проф. д-р инж. Тодор Стоянов Джамийков; проф. д-р инж. 

Рачо Маринов Иванов; проф. д-р инж. Марин Христов Христов; проф. д-р инж. Илия 

Георгиев Илиев 

Списъчния състав на разширения ФНС е 29. Кворум – 20. Присъстват 28. 

Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 28, от тях  ДА –26, НЕ – 2, БЕЛИ – 0 

Решение: ФНС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

• чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов, председател на научно жури, по 

процедура за заемане на академична длъжност „професор" № ФЕТТ75-ад3-044, запозна ФС 

с решението на научното жури да предложи на ФС да избере единственият кандидат доц. 

д-р инж. Петър Иванов Якимов за заемане на академична длъжност „професор".  

Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване с резултат:  

     Гласували: 28, от тях  ДА –25, НЕ – 2, БЕЛИ – 1 

Решение: ФНС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

• проф. дтн инж. Михаил Анчев, председател на научно жури, по процедура за 

заемане на академична длъжност „главен асистент" № ФЕТТ75-ад1-045, запозна ФС с 

решението на научното жури да предложи на ФС да избере единственият кандидат ас. д-р 

инж. Теодора Пламенова Тодорова за заемане на академична длъжност „главен асистент".  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:    

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за избор на научно жури за конкурс за 

заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 5.2 
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Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност Автоматизация на 

инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране).  

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава научно жури в състав:  

А. Вътрешни 

 1. проф. дтн Георги Славчев Михов (кат. ЕТ-ФЕТТ), професионално направление 

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

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

 2. проф. дтн Иван Стоянов Ячев (кат. Електрически апарати), професионално 

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

„Електрически апарати и Теоретична електротехника“ 

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

 3. проф. д-р Ташо Ангелов Ташев (кат. Електроизмервателна техника), 

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

специалност „Електроизмервателна техника“ 

Гласували: 21, от тях  ДА –18, НЕ – 1, БЕЛИ – 2 

4. проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева (кат. ЕТ-ФЕТТ), професионално 

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

„Автоматизация на инженерния труд“ 

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

Резервен член: 

1. доц. д-р Илона Илиева Николова-Ячева (кат. Теоретична електротехника), 

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

специалност „Теоретична електротехника“ 

    Гласували: 21, от тях  ДА –18, НЕ – 2, БЕЛИ – 1 

Б. Външни 

1. проф. д-р Коста Петров Бошнаков (ХТМУ, кат. Автоматизация на 

производството), професионално направление „5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика“, научна специалност „Автоматизация на производството“ 

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

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

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

„Микроелектроника“ 

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

3. проф. дтн Анатолий Трифонов Александров ((кат. Електроника-ТУ-Габрово)), 

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

специалност „Твърдотелна електроника“ 

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

Резервен член: 

1. проф. д-р Рачо Маринов Иванов (кат. ЕТ-ФЕТТ), професионално направление 
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„5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Електронизация“ 

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

За председателстващ на научното жури се предлага проф. дтн Георги Славчев Михов 

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

 

По точка трета от дневния ред: 

• По доклад на доц. д-р инж. Николай Хинов, ръководител катедра „Силова 

електроника“, беше внесено предложение за преминаване от редовна в задочна форма на 

докторантура на маг. инж. Красимир Кишкин считано от 01.09.2020г поради заемане на  

АД „Асистент“ към катедрата. 

 Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за приемане на положителна атестация на 

докторанти към катедрата.  

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на: 

✓ маг. инж. Мирослав Красимиров Андреев – докторант задочно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност “Микроелектроника” с научни ръководители доц. д-р инж. Георги Ангелов и 

доц. д-р Николай Любославов Хинов. 

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

 

✓ маг. инж. Борислав Борисов Бонев – докторант на редовно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност „Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане“ 

с научен ръководител проф. д-р Анна Стойнова 

Гласували: 21, от тях  ДА – 17 НЕ – 1, БЕЛИ – 3 

 

✓ маг. инж. Цветозар Дамянов Цанев – докторант редовно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност “Технология на електронното производство” с научни ръководители проф. д-

р Валентин Видеков и доц. д-р Мария Александрова-Пандиева 

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

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на маг. 

инж. Борислав Борисов Бонев – докторант на редовно обучение по професионално 
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направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане“ с научен 

ръководител проф. д-р Анна Стойнова поради предсрочно изпълнен индивидуален учебен 

план.  

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

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на 

маг.инж. Мирослав Красимиров Андреев – докторант задочно обучение по 

професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност “Микроелектроника” с научни ръководители доц. д-р инж. Георги Ангелов и 

доц. д-р Николай Хинов, считано от 01.07.2020 г., поради изтичане на срока на 

докторантурата му и изпълнен индивидуален учебен план. 

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

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за откриване на процедура за защита 

пред научно жури на дисертацията на инж. Борислав Борисов Бонев – докторант на 

редовно обучение по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“, научна специалност „Интегрална схемотехника, материали, технология и 

специално обзавеждане“ с научен ръководител проф. д-р Анна Стойнова. Тема на 

дисертацията: „Изследване и разработка на методи за безразрушително тестване с 

инфрачервена термография“.   

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава научно жури в състав:  

А. Вътрешни 

1. проф. д-р  инж. Анна Стойнова  кат. МЕ- ФЕТТ,  професионално направление 

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

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

2. проф. д-р инж. Валентин Видеков кат. МЕ-ФЕТТ, професионално направление 

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

електронното производство“.  

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

Резервен член: 

3. доц. д-р инж. Георги Добриков  кат. МЕ-ФЕТТ, професионално направление 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Интегрална 

схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане“ 

Гласували: 20, от тях  ДА – 14 НЕ – 4, БЕЛИ – 0 
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Б. Външни 

 

1. проф. д-р инж. Стефан Табаков – пенсионер ТУ-София, професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Електронни преобразуватели“ 

Гласували: 20, от тях  ДА – 15 НЕ – 1, БЕЛИ – 4 

2. проф. д-р инж. Александър Бекярски – пенсионер ТУ-София, професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност 

„Телевизионна и видео техника“ 

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

3.доц. д-р инж. Надежда Кафадарова Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, професионално направление  5.3. Комуникационна и компютърна техника, 

научна специалност „Комуникационни мрежи и системи“ 

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

Резервен член: 

4. проф. д-р инж. Иван Евстатиев РУ ”Ангел Кънчев“, Русе, професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Електронизация“. 

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

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

Валентин Видеков, научна специалност „Технология на електронното производство“.  

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

ДАТА: 29.10.2020 г., ЧАС: 15:00 ч., МЯСТО: БИЦ 

 

• По доклад на доц. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, 

беше внесено предложение за определяне състав на научно жури по процедура за защита 

на дисертационен труд на инж. Цветан Шошков – докторант по професионално 

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

„Електронизация“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов. Тема на 

дисертацията: „Системи за обработка на биомедицински сигнали в реално време с 

програмируема логика”  

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава научно 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: 21, от тях  ДА – 20 НЕ – 0, БЕЛИ – 1 
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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: 21, от тях  ДА – 20 НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

Резервен член: 

3. доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

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

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Никола Вичев Колев, дн – пенсионер, с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

2. проф. дтн инж. Иван Асенов Доцински – пенсионер, с научна специалност 

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

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

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

Резервен член:  

4.доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов - пенсионер с научна специалност Теория 

на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика. 

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

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

инж. Иво Цветанов Илиев  

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

Предлага се защитата да се състои на 29.10.2020 г. от 13.00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ.   

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

 

• По доклад на доц. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, 

беше внесено предложение за определяне състав на научно жури по процедура за защита 

на дисертационен труд на инж. Веселина Бързинска – докторант по професионално 
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направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ с научен ръководител проф. 

д-р инж. Емил Манолов. Тема на дисертацията: „Проектиране, моделиране и изследване на 

CMOS аналогови блокове за интегрални схеми за автомобилни приложения”  

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава научно жури в състав:  

А. Вътрешни: 

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

специалност Микроелектроника от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика  

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

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

Резервен член: 

3. доц. дн инж. Ивайло Миланов Пандиев – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 21, от тях  ДА – 18 НЕ – 1, 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: 21, от тях  ДА – 21 НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

2. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков - пенсионер, с научна специалност 

Микроелектроника от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика   

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

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

специалност Телевизионна и видеотехника от професионално направление 5.3 

Комуникационна и компютърна техника  

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

Резервен член:  

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

Терминални устройства в комуникационната техника от професионално направление 5.3 

Комуникационна и компютърна техника 

Гласували: 21, от тях  ДА – 20 НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
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За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага проф. д-

р инж. Марин Христов Христов  

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

 

Предлага се защитата да се състои на 03.11.2020 г. от 13.00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ.  

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

• По доклад на доц. д-р инж. Николай Хинов, ръководител катедра „Силова 

електроника“, беше внесено предложение за определяне състав на научно жури по 

процедура за защита на дисертационен труд на инж. Гергана Илиева Вачева – докторант 

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

специалност „Индустриална електроника“ с научен ръководител доц. д-р инж. Николай 

Хинов. Тема на дисертацията: „Силови електронни системи в електрически транспортни 

средства ”  

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава научно жури в състав:  

А. Вътрешни: 

1. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов – ФЕТТ, кат. СЕ с научна 

специалност „Индустриална електроника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика; 

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

2. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов – ФЕТТ, кат. СЕ с научна 

специалност „Индустриална електроника“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика;  

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

Резервен член: 

3. доц. д-р инж. Християн Чавдаров Кънчев – ФЕТТ, кат. СЕ с научна 

специалност „Електронни преобразуватели“ от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика. 

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

Б. Външни 

1. проф. д-р инж. Иван Костадинов Миленов – ВТУ-София, с научна специалност 

„Електрически апарати“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника 

и автоматика. 

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

2. проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров, Технически Университет - 

Габрово, с научна специалност „Индустриална електроника“ от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували: 20, от тях  ДА – 20 НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
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3. Проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов, УХТ-Пловдив, с научна специалност 

„Принципи и методи на кибернетиката в различни области на науката“ от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

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

Резервен член: 

4. доц. д-р инж. Горан Данаилов Горанов – Технически Университет - Габрово, с 

научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ 

от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

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

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

инж. Димитър Дамянов Арнаудов 

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

Дата и място на провеждане на първо заседание: 03.11.2020 от 15.00 часа в БИЦ 

при ТУ-София. 

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

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за: 

✓ Зачисляване в самостоятелна докторантура на маг. инж. Гаврил 

Михайлов Гаврилов на тема „Приноси относно характеризиране на тънък диелектричен или 

полупроводников слой върху стъклена подложка, основано на метода на обвивките“ 

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

✓ Избор на научен ръководител на самостоятелната докторантура на маг. 

инж. Гаврил Михайлов Гаврилов. За научен ръководител се предлага доц. дн Дориан 

Минков 

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

✓ Приемане на индивидуален учебен план на докторанта маг. инж. Гаврил 

Михайлов Гаврилов 

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

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение за приемане на индивидуалния учебен 

план на маг. инж. Радостин Венелинов Русев – докторант на задочно обучение по 

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

специалност „Микроелектроника“ с научен ръководител доц. д-р Георги Ангелов на тема 

„Методи за анализ на дефекти в корпусирани интегрални схеми“. 

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

 

• По доклад на доц. д-р инж. Николай Хинов, ръководител катедра „Силова 

електроника“, беше внесено предложение за:  
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✓ положителна атестация на маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов за 

периода 30.06.2020 до 1.07.2020г 

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

✓ удължаване на срока на докторантурата на Драгомир Грозданов с 6 

месеца, считано от 01.07.2020 г. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

✓ избор на втори научен ръководител на маг. инж. Драгомир Николаев 

Грозданов - доц. дн Христо Цветанов Търнев, ПН 4.1. Физически науки, научна 

специалност Математическо моделиране и приложение на математиката; 

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

 

По точка четвърта от дневния ред: 

  

• По доклад на доц. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна техника“, беше 

внесено предложение за издаването в издателството на ТУ-София на книгата „Активни 

филтри и LC  генератори с широколентови интегрални усилватели с токова обратна връзка 

– изследване и усъвършенстване“ с автор доц. дн Ивайло Миланов Пандиев. Рецензията, 

изготвена от чл.-кор. проф. дтн  Георги Славчев Михов, е положителна и е приета от КС на 

кат. „Електронна техника“. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

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

“Микроелектроника”, беше внесено предложение доц. д-р Боянка Николова (кат. 

Технологии и мениджмънт на комуникационни системи, ФТК) да бъде избрана за рецензент 

на „Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в 

микроелектрониката“ с автори М. Александрова, Г. Добриков, В. Видеков, Г. Колев, И. 

Рускова. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 


