
ПРОТОКОЛ № 9 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 21.06.2016 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 24. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 19. 

Отсъстват: проф. А. Стойнова, доц. В. Видеков, студ. Хр. Христов 

Проф. Сл. Цанова – командировка в чужбина 

 

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. Учебни въпроси      

Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД 

4. Приемане на отчети за втори етап на договори в подкрепа на докторанти 

Сесия’2015 

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

5. Разни  

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

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател:   доц. Катя Аспарухова 

Членове:        доц. Светозар Андреев 

                       доц. Димитър Арнаудов 

                        

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

 По доклад на доц. д-р инж Д. Арнаудов, ръководител кат. „Силова 

електроника” беше предложенo за гласуване обявяването на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент” по професионалното направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност Индустриална 

електроника) към катедра „Силова електроника”, ФЕТТ с потенциален кандидат ас д-р 

инж. Христо Михайлов Анчев. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували: 19, от тях ДА – 15, НЕ – 3, БЕЛИ – 1  

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

 По доклад на доц. д-р инж Д. Арнаудов, ръководител кат. „Силова 

електроника” беше предложенo за гласуване обявяването на конкурс (1 брой) за 

заемане на академичната длъжност „Асистент” по професионалното направление 5.2 
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Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност Електронни 

преобразуватели) към катедра „Силова електроника”, ФЕТТ с потенциални кандидати:  

маг. инж. Димчо Станев Хвърчилков 

маг. инж. Гергана Илиева Вачева 

маг. инж. Цвети Христов Хранов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

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

“Микроелектроника” беше предложено научно жури за защита на дисертационния труд 

на маг. инж. Мария Любомирова Спасова на тема: „Изследване и моделиране на 

субмикронни транзисторни структури с въглеродна нанотръба” за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” по Професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност „Микроелектроника”). 

Научни ръководители на докторанта са проф. д-р Марин Христов Христов и доц. д-р 

Георги Василев Ангелов  

Предлага се научно жури в състав:   

А. Вътрешни 

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

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

специалност „Микроелектроника“ 

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

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

специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за 

автоматизирано проектиране“ 

Резервен член: 

3.  доц. д-р Георги Христов Добриков (кат. МЕ-ФЕТТ), професионално 

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

специалност „Интегрална схемотехника, материали, технологии и специално 

обзавеждане“ 

Б. Външни 

1. проф. д-р Петко Костадинов Витанов (ЦЛСЕНЕИ-БАН), професионално 

направление  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, научна 

специалност „Технология на електронното производство“ 

2. доц. д-р Стефан Кирилов Андреев  (пенсионер от БАН, Институт по физика 

на твърдото тяло), професионално направление “5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика”, научна специалност “Микроелектроника” 

3. доц. д-р Венцислав Митков Янчев (кат. Твърдотелна електроника - Упсала 

университет - Швеция, Факултет Технически науки), професионално 

направление  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”,  научна 

специалност “Микроелектроника” 

Резервен член: 

4. чл.-кор. дтн Георги Михайлов Младенов (Институт по електроника-БАН), 

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

специалност „Технология на електронното производство”. 

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

Марин Христов Христов. 

Предлага се защитата да се състои на 18.10.2016 г. от 13.00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ. 
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

1. проф. д-р Марин Христов Христов 

Гласували: 19, от тях ДА –16, НЕ –3, БЕЛИ – 0     
2. проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева 

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

3. доц. д-р Георги Христов Добриков 

Гласували: 19, от тях ДА – 15, НЕ – 3, БЕЛИ – 1  

Б. Външни 
1. проф. д-р Петко Костадинов Витанов   

Гласували: 19, от тях ДА – 16, НЕ – 3, БЕЛИ – 0  
2. доц. д-р Стефан Кирилов Андреев    

Гласували: 19, от тях ДА – 17, НЕ –2, БЕЛИ – 0  
3. доц. д-р Венцислав Митков Янчев   

Гласували: 19, от тях ДА – 16, НЕ – 2, БЕЛИ –1    
Резервен член: 

4. чл.-кор. дтн Георги Михайлов Младенов  

      Гласували:  19, от тях ДА – 16, НЕ – 3, БЕЛИ – 0  
За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. д-р 

Марин Христов Христов.  

Гласували:  19, от тях ДА – 16, НЕ – 3, БЕЛИ – 0 
Предлага се защитата да се състои на 18.10.2016 г. от 13,00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ. 

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

предложения. 

 

 По доклад от доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител кат. „Силова 

електроника”,  беше предложено научно жури за защита на дисертационния труд на 

маг. инж. Иван Иванов Недялков на тема „Изследване на преобразуватели на 

електрическа енергия с приложение в телекомуникациите“ за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика (научна специалност „Индустриална 

електроника”) с научни ръководители доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов и доц. 

д-р инж. Николай Любославов Хинов. 

Предлага се научно жури в състав:   

А. Вътрешни:  

1. Проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов – кат. „Силова електроника”, 

ФЕТТ, научна специалност „Електронни преобразуватели”, „Електронизация”. 

2. Доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов - кат. „Силова електроника”, 

ФЕТТ, научна специалност „Индустриална електроника”, 

Резервен член:  

3. Доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов - кат. „Силова електроника”, ФЕТТ, 

научна специалност „Електронни преобразуватели”, „Електронизация”. 

Б. Външни: 

1. Проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков – пенсионер, научна специалност 

„Електронни преобразуватели”, „Индустриална електроника”. 
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2. проф. дтн.  Никола Петров Градинаров – пенсионер, научна специалност 

„Електронни преобразуватели”, „Индустриална електроника”.  

3. доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов – ТУ-Габрово, специалност „ 

Индустриална електроника“. 

Резервен член:  

4. Доц. д-р инж. Александър Стоянов Вачев – УХТ гр. Пловдив, научна 

специалност „Индустриална електроника”. 

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

Димитър Дамянов Арнаудов. 

Предлага се защитата да се проведе на 17.10.2016г. от 15,00 часа в залата на  

БИЦ. 

 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

1. проф. д-р Петър Трифонов Горанов  

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0   
5. Доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов  

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

3. Доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов  

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

Б. Външни 
1. проф. д-р Стефан Евтимов Табаков    

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
2. проф. дтн.  Никола Петров Градинаров     

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
6. доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов    

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

7. Доц. д-р инж. Александър Стоянов Вачев  

      Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 
За председател на първото заседание на научното жури се предлага доц. д-р инж.  

Димитър Дамянов Арнаудов. 

Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
Предлага се защитата да се състои на 17.10.2016 г. от 15,00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ. 

Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ – 0    
Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

предожения. 

 

 По доклад от доц. д-р инж. П.Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника” беше внесено предложение за откриване на процедура за предварително 

обсъждане на дисертационния труд на доц. д-р Ивайло Миланов Пандиев на тема 

„Изследване и усъвършенстване на аналогови схеми с операционни усилватели с 

вътрешна токова обратна връзка“ за присъждане на научна степен „Доктор на науките“. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха явно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях ДА – 15, НЕ – 0 , БЕЛИ – 4    
Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 
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 По доклад от доц. д-р инж П.Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника” беше внесено предложение за отчисляване с право на защита на маг. инж. 

Валентин Викторович Цибулко – редовен докторант с научни ръководители: проф. дтн 

Иво Цветанов Илиев и доц. д-р Ирена Илиева Жекова на тема: „Проектиране,  

изследване и анализ на методи и устройства за телеметрично мониториране на 

пациенти с пейсмейкър” за придобиване на образователна и научна степен ”доктор” по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Медицински уреди/. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

 По доклад от доц. д-р инж П.Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника” беше предложено научно жури за защита на дисертационния труд на маг. 

инж. Валентин Викторович Цибулко – редовен докторант с научни ръководители: 

проф. дтн Иво Цветанов Илиев и доц. д-р Ирена Илиева Жекова на тема: „Проектиране,  

изследване и анализ на методи и устройства за телеметрично мониториране на 

пациенти с пейсмейкър” за придобиване на образователна и научна степен ”доктор” по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /докторска 

програма Медицински уреди/. 

Предлага се научно жури в състав: 

А. Вътрешни 
1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна 

специалност Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика  
2. проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

Резервен член: 

3. проф. д-р инж. Галидия Иванова Петрова – ФЕА, кат. Електроника с научна 

специалност Електронизация от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика  
Б. Външни 

1. проф. дтн инж. Иван Асенов Доцински – БАН с научна специалност 

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  
2. проф. д-р Михаил Георгиев Матвеев – БАН с научна специалност 

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика. 

3. доц. д-р инж. Весела Цветанова Кръстева – БАН с научна специалност 

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика. 
Резервен член:  

4. проф. дтн инж. Ивайло Иванов Христов – БАН с научна специалност 

Медицински уреди от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

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

инж. Георги Славчев Михов. 

Предлага се защитата да се състои на 17.10.2016 г. от 13,00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ.   
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Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов   

Гласували: 19, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 1   
7. проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев   

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

3. проф. д-р инж. Галидия Иванова Петрова   

Гласували: 19, от тях ДА – 15, НЕ – 2, БЕЛИ – 2 

Б. Външни 
1. проф. дтн инж. Иван Асенов Доцински     

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 1 
2. проф. д-р Михаил Георгиев Матвеев      

Гласували: 19, от тях ДА – 15, НЕ – 2, БЕЛИ – 2 
8. доц. д-р инж. Весела Цветанова Кръстева     

Гласували: 19, от тях ДА – 16, НЕ – 1, БЕЛИ – 2   
Резервен член: 

7. проф. дтн инж. Ивайло Иванов Христов. 

      Гласували: 19, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 2 
За председател на първото заседание на научното жури се предлага проф. дтн 

инж. Георги Славчев Михов. 

Гласували: 19, от тях ДА – 17, НЕ – 1, БЕЛИ – 1 
Предлага се защитата да се състои на 17.10.2016 г. от 15,00 ч. в Конферентната 

зала на БИЦ. 

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 0 , БЕЛИ – 1    
Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

предожения. 

 

По точка втора от дневния ред:  

 По доклад от доц. д-р инж П.Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника” беше внесено предложение за промяна в темата на дисертацията на докторант 

Цветан Шошков с научен ръководител проф. дтн инж. Георги Михов.  Старата тема 

"Изследване, анализ и усъвършенстване на схеми и системи с програмируемалогика" се 

променя в нова тема "Системи за обработка в реално време на биомедицински сигнали 

с програмируема логика (Systems for Real Time Processing of Biomedical Signals with 

Programmable Gate Arrays)". 
С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад от доц. д-р инж П.Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника” беше внесено предложение за прекъсване на срока на докторантурата на 

задочен докторант маг. инж. Петя Петрова Попова с научен ръководител проф. д-р 

Елисавета Гаджева за 6 месеца, считано от 01.05.2016 год.. 

 С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад от доц. д-р инж П.Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника” беше внесено предложение за приемане на индивидуален план за работа на 

задочен докторант Младен Георгиев Младенов с научни ръководители доц. Марин 

Маринов и доц. Георги Николов.  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 
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Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0    

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

 По доклад от доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител кат. „Силова 

електроника”,  беше внесено предложение за приемане на индивидуален план за работа 

на маг. инж. Ирина Петева Велева  на тема “ Силови електронни преобразуватели в 

режим на отдаване на енергия в електропреносната мрежа” в научно направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика /Електронни преобразуватели/ с научен  

ръководител  проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

     Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 0 , БЕЛИ – 1    
Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

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

„Микроелектроника“ , беше внесено предложение за зачисляване към катедрата на:  

- маг. инж. Нина Руменова Спасова - като докторант на редовно обучение. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

- маг. инж. Мирослав Красимиров Андреев – като докторант на задочно обучение. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

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

„Микроелектроника“ , беше внесено предложение проф. д-р Славка Славчева Цанова и 

доц. д-р Светозар Кръстев Андреев да бъдат избрани за научни ръководители на  

маг. инж. Нина Руменова Спасова. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение доц. д-р Георги Василев Ангелов да 

бъде избран за научен ръководител на маг. инж. Мирослав Красимиров Андреев   

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях ДА – 13, НЕ – 6, БЕЛИ – 0   

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

 

По точка трета от дневния ред: 

 По доклад от доц. д-р инж П.Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника” беше внесено предложение за възлагане на часове на проф. д-р Стефан 

Йорданов Овчаров - до 20 часа за провеждане на изпити.  

Хабилитираните членове на ФС и тези със степен д-р проведоха тайно гласуване 

с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 
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 По доклад от доц. д-р инж Б. Цанева, ръководител катедра „Химия” беше 

внесено предложение за възлагане на часове на гл.ас д-р Лилия Иванова Пиндева - до 

10 часа за провеждане на изпити.  

  Хабилитираните членове на ФС и тези със степен д-р проведоха тайно гласуване 

с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението. 

 

 Доц. д-р инж. Р. Радонов представи за приемане графици на учебния процес 

както следва: 

- за абсолвенти , ОКС „Бакалавър” 7 и 8 семестър; 

- ОКС „Магистър”, задочно обучение 1-ва година; 

- ОКС „Магистър”, задочно обучение 2-ра година; 

- за абсолвенти , ОКС „Магистър” , редовно обучение 

С явно гласуване графиците бяха приети единодушно. 

 

По точка четвърта от дневния ред:  

Бяха  представени отчетите по договорите: 

 1. Договор №152ПД0010-03, на тема „Изследване на постояннотокови силови 

електронни системи с двупосочно предаване на енергия“, ръководител  проф. д-р Петър 

Трифонов Горанов и участник докторант маг. инж.  Владимир Димитров, катедра 

„Силова електроника“; 

 2. Договор № 152ПД0049-03, на тема „Изследване на схеми и системи за 

снемане и обработка на сигнали от фотоакустични детектори“, ръководител  доц. д-р 

Митьо Георгиев Митев и участник докторант маг. инж. Виктор Стоев,  катедра 

„Електронна техника“. 

 С явно гласуване отчетите бяха приети единодушно. 

 

По точка пета от дневния ред:  

 доц. д-р  Георги Ангелов внесе информация относно създаване на центрове 

по компетентност, относно проекта АСЕТ, както и относно организиране на срещи и 

форуми за контакти с представители от различни институции на конференцията в 

Созопол 

 доц. д-р инж П.Якимов внесе информация относно заявките за участие и 

докладите за конференцията в Созопол 

 доц. д-р инж. Е. Манолов внесе информация относно създаване на нова 

лаборатория във ВУЗ-а. 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/ 

 

 


