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ПРОТОКОЛ № 6 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 21.01.2020 г. от 15 часа. 

Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26 члена, кворум 18, присъстват 22. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, редуциран състав 20 члена, кворум 14. 

Присъстват 17. 

Отсъстват: проф. Сл. Цанова- команд. в чужбина, доц. Г. Добриков- отпуск по 

болест, проф. М. Анчев, доц. С. Андреев, доц. С. Табаков, гл. ас. М. Маноева 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Учебни въпроси  

   Докладва: доц. дтн инж. И. Паниев - Зам.-декан 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. К. Аспарухова 

Членове:        доц. Р. Радонов 

 гл. ас. Д. Николов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

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

внесено предложение за избор на научно жури по конкурс за академична длъжност 

„професор"  по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика (научна специалност: „Методи, преобразуватели и уреди за измерване и 

контрол на физико-химични и биологични величини“) към катедра „Електронна техника”, 

ФЕТТ.  

 На основание заповед на ректора № ОЖ – 5.2-121/ 18.12.2019,  Факултетният 
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научен съвет (ФНС) беше разширен. 

 Списъчния състав на разширения ФНС е 27. Кворум – 18. Присъстват 22.  

 От разширения състав присъстват: чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов,  

Проф. д-р инж. Емил Димитров Манолов, Проф. д–р инж. Тодор Стоянов Джамийков, 

Проф. д–р инж. Марин Христов Христов, Проф. д–р инж.  Рачо Маринов Иванов 

 Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване.  

Решение: ФС на ФЕТТ избира научно жури в състав: 

А. Вътрешни 

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

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

2. проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев – ЕФ, кат. ЕА, с научна специалност 

Електрически апарати и Теоретична електротехника от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика  

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

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

Микроелектроника от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

Гласували: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

4. проф. дтн дфн Марин Ненчев Ненчев – НИС, ТУ-София с научна специалност 

Квантова и оптоелектроника от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

Резервен член: 

5. проф. д-р Ташо Ангелов Ташев – ФА, кат. Електроизмервателна техника с научна 

специалност Електроизмервателна техника от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували: 22, от тях ДА – 22, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
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Б. Външни 

1. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков – пенсионер - ТУ, с научна специалност 

Микроелектроника, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

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

2. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров – ТУ-Габрово с научна 

специалност Твърдотелна електроника от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

3. проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров – ТУ-Габрово, научна специалност  

Индустриална електроника от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

Резервен член: 

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

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

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

инж. Иво Цветанов Илиев.  

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

 

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

внесено предложение за избор на научно жури по конкурс за академична длъжност 

„професор" по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика (научна специалност: „Електронизация“) към катедра „Електронна техника”, 

ФЕТТ. 

Членовете на Разширения ФНС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ избира научно жури в състав: 
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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: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

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

3. проф. д-р инж. Гриша Валентинов Спасов – ТУ-Пловдив, ФЕА, кат. КСТ, с научна 

специалност Компютърни системи, комплекси и мрежи  от професионално направление 5.3 

Комуникационна и компютърна техника 

     Гласували: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

4. проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев – ЕФ, кат. ЕА, с научна специалност 

Електрически апарати и Теоретична електротехника от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика  

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

Резервен член: 

5. проф. д-р Емил Димитров Манолов – ФЕТТ, кат. Електронна  техника с научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

     Гласували: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

Б. Външни 

1. проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – БАН, с научна специалност 

Приложение на принципите и методите в кибернетиката в различни области на науката от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

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

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

Електронизация, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

     Гласували: 22, от тях ДА – 22, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
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3. проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – пенсионер, с научна специалност 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

Резервен член: 

4. проф. дтн инж. Красимира Петрова Стоилова – БАН, научна специалност 

Приложение на принципите и методите в кибернетиката в различни области на науката от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

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

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

дтн инж. Георги Славчев Михов.  

     Гласували: 22, от тях ДА – 21, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

 

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

беше внесено предложение за избор на научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд на тема „Изследване, анализ и усъвършенстване на системи за 

регистриране и натрупване на данни при измервания параметри на околната среда” на 

маг. инж. Диан Милчев Илиев за придобиване на ОНС ”доктор” по професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, /научна специалност 

Електронизация/. Научни ръководители са доц. д-р инж. Емил Димитров и доц. д-р инж. 

Митьо Митев. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ избира 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: 17, от тях ДА – 16, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 
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2. доц. д-р инж. Митьо Георгиев Митев - ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност: 

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

Резервен член: 

3. 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: 17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

Б. Външни 

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

Електронизация, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

3. доц. д-р Людмил Тодоров Цанков – пенсионер, с научна специалност: Ядрена 

физика от професионално направление 4.1 Физически науки  

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

Резервен член:  

4. доц. д-р Венелин Валериев Кожухаров – СУ „Св. Кл. Охридски“, ФЗФ, с 

научна специалност: Физика на елементарните частици от професионално направление 

4.1 Физически науки  

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

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

проф. дтн инж. Георги Славчев Михов  

Гласували: 17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
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 Предлага се защитата да се състои на 11.05.2020 г. от 13,00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ.  

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

 

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

внесено предложение за избор на научно жури по конкурс за академична длъжност „главен 

асистент"  по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

(научна специалност: „Електронизация“) към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ избира научно жури в състав: 

А. Вътрешни 

1. проф. д-р Емил Димитров Манолов – ФЕТТ, кат. Електронна  техника с научна 

специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували: 17, от тях ДА – 15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1 

2. доц. дтн 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: 17, от тях ДА – 13, НЕ – 2, БЕЛИ – 2 

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

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

Гласували: 17, от тях ДА – 13, НЕ – 2, БЕЛИ – 2 

Резервен член: 

4. проф. д-р инж. Тодор Стоянов Джамийков – ФЕТТ, кат. Електронна  техника с 

научна специалност Квантова и оптоелектроника от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика  

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

1. проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – БАН, с научна специалност 

Приложение на принципите и методите в кибернетиката в различни области на науката от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

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

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

Електронизация, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

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

Резервен член: 

3. проф. дтн инж. Красимира Петрова Стоилова – БАН, научна специалност  

Приложение на принципите и методите в кибернетиката в различни области на науката от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

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

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага доц. дтн инж. 

Ивайло Миланов Пандиев.  

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

 

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

внесено предложение за избор на научно жури по конкурс за академична длъжност „главен 

асистент"  по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

(научна специалност: „Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-

химични и биологични величини“) към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ избира 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: 17, от тях ДА – 15, НЕ – 0, БЕЛИ – 2 
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2. проф. д-р инж. Тодор Стоянов Джамийков – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Квантова и оптоелектроника от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

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

3. доц. д-р инж. Митьо Георгиев Митев – ФЕТТ, кат. ЕТ, с научна специалност 

Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични и биологични 

величини от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували: 17, от тях ДА – 13, НЕ – 2, БЕЛИ – 2 

Резервен член: 

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

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

Гласували: 17, от тях ДА – 12, НЕ – 4, БЕЛИ – 1 

Б. Външни 

1. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков – пенсионер - ТУ, с научна специалност 

Микроелектроника, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

Гласували: 17, от тях ДА – 14, НЕ – 2, БЕЛИ – 1 

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

Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика 

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

Резервен член: 

3. проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров – ТУ-Габрово, научна специалност 

Индустриална електроника от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика  

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

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

дтн инж. Георги Славчев Михов.  

 Гласували: 17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
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 По доклад на доц. д-р инж. Б. Цанева, председател на научно жури по процедура 

за заемане на академична длъжност „главен асистент“ № ФЕТТ75-АД1-040, към катедра 

„Химия“ в професионално направление 5.13 Общо инженерство, научна специалност 

„Инженерна химия“, беше внесено предложение единственият кандидат ас. д-р Божидар 

Ивайлов Стефанов да бъде избран за заемане на академичната длъжност „главен асистент“. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира ас. д-р Божидар Ивайлов Стефанов за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“. 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение маг. инж. Радостин Русев да бъде избран  

за заемане на академична длъжност „асистент” по професионално направление 5.2. 

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

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 17, от тях ДА – 15, НЕ – 0, БЕЛИ – 2 

Решение: ФС на ФЕТТ избира маг. инж. Радостин Русев за заемане на академична 

длъжност „асистент”. 

 

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

електроника“, беше внесено предложение за награждаване на проф. д-р инж. Стефан 

Евтимов Табаков с университетската награда „Почетен знак (плакет) на университета с 

грамота” – за отлична дългогодишна преподавателска, научно-изследователска, 

обществена и административна дейност. Предложението се прави във връзка с 

навършването му на 80 годишен юбилей. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението за награждаване. 

 

По точка втора от дневния ред: 

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

внесено предложение за възлагане на занятия на проф. д-р инж. Рачо Иванов – до 10 ч. 
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лекции, до 30 ч. лаб. упражнения и до 3 ч. изпит по Проектиране на вградени 

микропроцесорни системи, ОКС „Магистър”, ФЕТТ. 

 Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението за възлагане на занятията. 

 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за прекъсване на докторантурата на 

Бончо Ников с научен ръководител проф. д-р Марин Христов. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението за прекъсване на докторантурата на 

Бончо Ников поради лични причини за срок от 1 година, считано от 01.04.2020 г. Научен 

ръководител е проф. д-р Марин Христов.  

 

По точка трета от дневния ред: 

 Деканът на ФЕТТ, проф. И. Илиев внесе информация относно приключилата 

сесия за допълнително финансиране на млади учени и пост-докторанти. ФЕТТ е класиран 

на първо място в ТУ. 

 Деканът на ФЕТТ, проф. И. Илиев внесе информация относно подготовката за 

кандидат-студентската кампания.  

 

Декан на ФЕТТ: 

       (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 


