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ПРОТОКОЛ № 11 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 21.07.2020 г. от 15 часа в зала 1153. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, кворум 19, присъстват 22. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, кворум 14. Присъстват 17. 

Отсъстват: проф.М. Анчев, проф. Сл. Цанова, проф. М. Маринов, доц. Ал. Захариев, 

доц. С. Андреев, студ. М. Кожухарски 

 

Дневен ред: 

1. Докторантски въпроси 

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

2. Учебни въпроси 

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

3. Разни  

Предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.   

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: проф. Петър Якимов  

Членове:   доц. Боряна Цанева 

доц. Георги Ангелов  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

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

беше внесено предложение за зачисляване в докторантура - задочно обучение по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Теория на електронните вериги и електронна схемотехника/ на маг. инж. Дия 

Акаш Самир Рабаа.  

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

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

внесено предложение за избор на научни ръководители на маг. инж. Дия Акаш Самир Рабаа 

– докторант задочно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, 
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електроника и автоматика /докторска програма Теория на електронните вериги и 

електронна схемотехника/.  

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

1. Проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов 

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

2. Доц. д-р инж. Иван Стефанов Узунов 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

• По доклад на проф.Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна 

техника”, 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: 

✓ редовен докторант Иван Красимиров Кънев, с научен ръководител проф. дтн 

инж. Иво Илиев; 

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

✓ задочен докторант Александър Петков Радев, с научен ръководител проф. д-р 

инж. Емил Д. Манолов; 

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

✓ задочен докторант Кирил Славчев Иванов, с научни ръководители проф. дтн 

инж. Иво Илиев и доц. д-р инж. Серафим Табаков; 

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

✓ задочен докторант Виктор Томов Томов, с научни ръководители проф. дтн 

инж. Иво Илиев и проф. д-р инж. Весела Кръстева; 

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

✓ задочен докторант Димитър Георгиев Врачков, с научен ръководител доц. д-р 

инж. Димитър Тодоров. 

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

 

• По доклад на проф. Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на задочен 

докторант Александър Петков Радев, с научен ръководител проф. д-р инж. Емил Д. 

Манолов. 

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 

 

• По доклад на проф. Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше внесено предложение за прекъсване на обучението за срок от една година, 

считано от 01.06.2020 год. на задочен докторант Виктор Томов Томов, с научни 
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ръководители проф. дтн инж. Иво Илиев и проф. д-р инж. Весела Кръстева, поради 

възникнали усложнения свързани с пандемичната обстановка в страната и промяна в 

служебните ангажименти на докторанта. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

• По доклад на проф. Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше внесено предложение за прекъсване на обучението за срок от една година, 

считано от 01.06.2020 год. на задочен докторант Кирил Славчев Иванов, с научни 

ръководители проф. дтн инж. Иво Илиев и доц. д-р инж. Серафим Табаков, поради 

възникнали усложнения свързани с пандемичната обстановка в страната и промяна в 

служебните ангажименти на докторанта. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

• По доклад на проф. Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна 

техника”, беше внесено предложение за приемане на индивидуалния план за обучение на 

докторанти от катедрата. 

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на: 

✓ задочен докторант маг. инж. Веселин Руменов Иванов с научен ръководител 

доц. д-р инж. Георги Тодоров Николов. 

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

✓ редовен докторант маг. инж. Иво Илиев Чучулски с научен ръководител доц. 

д-р инж. Серафим Димитров Табаков.  

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

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

електроника“, беше внесено предложение за приемане на индивидуални планове и 

анотации на дисертационни трудове на докторанти, обучавани в катедрата. 

Хабилитираните членовете на ФС проведоха тайно гласуване.  

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението за докторанти, както следва:  

 

✓ Редовен докторант инж. Георги Симеонов Зашев /зачислен на 01.03.2020 г/, 

научна специалност „Индустриална електроника“ с тема: „Системна идентификация на 

товари чрез работните режими на силови преобразуватели в автомобила“, с научни 

ръководители доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов и проф. д-р инж. Марин Беров 

Маринов. 

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

✓ Редовен докторант инж. Филип Огнянов Стоименов /зачислен на 01.03.2020 

г/, научна специалност „Електронни преобразуватели“, с тема: „Оптимизиране на 

работните режими на силови преобразуватели в автомобила“, с научни ръководители доц. 

д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов и  доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов. 

Гласували: 17, от тях  ДА – 17 НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
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✓ Задочен докторант платено обучение Фарук Ахмети /Faruk Ahmeti/ (зачислен 

на 01.07.2020 г.) с тема: „Управление на енергийни потоци в системи за съхранение на 

електрическа енергия и интелигентни мрежи“,  по научна специалност “Индустриална 

електроника“, с научен ръководител доц. д-р Димитър Дамянов Арнаудов. 

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

 

По точка втора от дневния ред: 

• Деканът проф. И. Илиев представи за обсъждане нов (едногодишен) 

магистърски учебен план.  

Изказаха се проф. П. Якимов, доц. Р. Радонов, доц. Р. Йорданов, доц. Д. Арнаудов 

 

•  Доц. И. Пандиев представи за обсъждане и приемане на графиците на учебния 

процес за ОКС „бакалавър“ и „магистър“. 

С явно гласуване всички графици бяха приети единодушно. 

 

По точка трета 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. 

Заключителната рецензия на 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. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 


