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ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 25.10.2016 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 21. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 18. 

Отсъстват:  проф. С. Цанова - командировка в чужбина, проф. Г. Михов, проф. 

М. Анчев, проф. А. Стойнова, гл.ас. Е. Стоименов, ас. С. Денчев, студент Хр. Христов 

 

Дневен ред: 

1. Издигане на кандидатури от ФЕТТ за попълване на състава на АС на ТУ- 

София от квотата на хабилитираните преподаватели    

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

2. Възлагане на занятия за зимния семестър на учебната 2016/17 година. 

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

3. Докторантски въпроси 

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

4. Атестиране на научно-преподавателски и непреподавателски състав от ФЕТТ 

Докладва доц. д-р инж. Д. Арнаудов, председател на КА 

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. С. Табаков 

Членове:       доц. М. Маринов 

                       гл.ас. Л. Богданов  

                        

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

 Доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам. -Декан по НПД даде думата на ръководителите 

катедри да представят кандидатурите. Такива са издигнати от катедри Електронна 

техника и Микроелектроника. Катедри Силова електроника и Химия не издигат 

кандидатури.  

 Проведе се явно гласуване с резултат:  

 Доц. Георги Василев Ангелов  

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

Доц. Катя Константинова Аспарухова  

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

Доц. Тодор Стоянов Джамийков 

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

Доц. Марин Беров Маринов 

Гласували: 20, от тях ДА –20, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 
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Доц. Ивайло Миланов Пандиев 

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

 

Решение: ФС на ФЕТТ издига кандидатурите на доц. Георги Василев Ангелов, доц. 

Катя Константинова Аспарухова,  доц. Тодор Стоянов Джамийков, доц. Марин Беров 

Маринов и доц. Ивайло Миланов Пандиев за попълване на състава на АС на ТУ- София 

от квотата на хабилитираните преподаватели.  

 

По точка втора от дневния ред: 

 

 Доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД  представи бюлетина за 

електронно гласуване на възлагане на занятия за зимния семестър и нормативи за 

учебна заетост за учебната 2016/17 година. Съгласно Решение на ФС, резултатите от 

електронното гласуване ще бъдат включени към настоящия протокол като 

неразделна негова част. 

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

“Електронна техника”, беше предложен за разглеждане и гласуване доклад на проф. 

Таничка Василева относно дистанционно провеждане на част от лабораторните 

упражнения по дисциплината „Полупроводникови елементи“ (ППЕ). 

Предложението е 25% от часовете за лабораторни упражнения по ППЕ за 

ФЕТТ да се провеждат чрез електронно обучение. 

С явно гласуване, след направените разисквания ФС реши: Еднократно, 

експериментално само за учебната 2016/2017г. да бъде проведено електронното 

обучение в ТУЕС. 

 

По точка трета от дневния ред: 

 

 По доклад  на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител на катедра “Силова 

електроника”, беше предложен за приемане индивидуален план за работа на докторант 

маг. инж. Стоян Александров Вучев. 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на маг. инж. Стоян Александров 

Вучев на тема „Електронни преобразуватели за зарядни станции за електромобили“ в 

научно направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика /Индустриалана 

електроника/ с научен  ръководител  доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов - РО. 

 

 По доклад  на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител на катедра “ Силова 

електроника”, беше предложен за приемане индивидуален план за работа на докторант 

маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов. 

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на маг. инж. Драгомир Николаев 

Грозданов на тема „Електронни технологични системи за индукционно спояване“ в 

научно направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика /Електронни 

преобразуватели/ с научен ръководител доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов - ЗО. 
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По четвърта от дневния ред: 

 

 По доклад  на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, председател на комисията по 

атестиране във ФЕТТ, бяха внесени предложенията за комплексни оценки на 

преподавателски и непреподавателски състав за съответния период на атестиране, 

както следва: 

Преподавателски състав: 

Доц. д-р инж. Ива Георгиева Бетова – Катедра „Химия“,  оценка „много добра“. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Доц. д-р инж. Валентин Христов Видеков – Катедра „Микроелектроника“, оценка. 

„много добра“  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували:18, от тях ДА –17, НЕ – 1, БЕЛИ – 0 

 

Непреподавателски състав: 

Маг. инж. Нина Руменова  Спасова – катедра „Микроелектроника“, оценка „много 

добра“.   

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Маг. инж. Борислав Тодоров Ганев – катедра „Електронна техника“, оценка „много 

добра“.  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Старши експерт Анелия Иванова Христова – Студентска канцелария, оценка „много 

добра“. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложените оценки. 

 

 

По пета от дневния ред: 

 

 По доклад  на доц. д-р инж. Д. Арнаудов, ръководител на катедра “ Силова 

електроника”, беше предложено допечатване на “Ръководство за лабораторни 

упражнения по електронни регулатори” с автори проф. дтн. Михаил Христов Анчев, 

доц. д-р инж. Петър Трифонов Горанов, гл.ас. д-р Мария Петкова Петкова, гл.ас. 

Георги Цветанов Кънов и гл.ас. Георги Христов Гигов  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 По доклад от доц. д-р инж Б. Цанева, ръководител катедра „Химия”, беше 

внесено предложение за допечатване на 100 бр. учебник по “Химия” с автори доц. д-р 

Ива Георгиева Бетова и доц. д-р Ангелина Константинова Попова от Издателството на 

ТУ-София. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 
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 По доклад от доц. д-р инж Б. Цанева, ръководител катедра „Химия”, беше 

внесено предложение доц. Александър Любомиров Лирков да бъде избран за рецензент 

на „Ръководство за лабораторни упражнения по химия - II част“ с автори доц. 

Александър Захариев, гл. ас. Камелия Рускова, ас. Анелия Цанова. Учебното пособие 

по дисциплината „Химия“ е.предназначено за студенти I курс, ОКС „бакалавър“ за 

специалност „Инженерна физика”. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 Деканът доц. Е. Манолов представи пред ФС идеята за разработване на 

сайт за популяризиране на студентите на ФЕТТ и предложение на посредническа 

фирма за неговото разработване. 

След проведените разисквания с явно гласуване ФС взе решение да отклони 

предложението на фирмата и да разработи сайта със собствени средства. 

 

Факултетният съвет прие с явно гласуване индивидуалните нормативи на 

преподавателите от ФЕТТ за учебната 2016/2017г. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 


