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 ПРОТОКОЛ № 3 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 27.11.2018 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 19. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 17. 

Отсъстват:  гл.ас Л. Богданов – в отпуск по болест, проф. Г. Михов, проф. А. 

Андонова;  доц. М. Митев, доц. С. Андреев, доц. С. Табаков, ас. В. Маноев, ас. С. 

Денчев, студент Р. Калайджиева 

 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси      

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

2. Определяне на числения и структуен състав на ОС на ФЕТТ 

Докладва проф. д-р инж. Е. Манолов, Декан на ФЕТТ 

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. И. Пандиев  

докт. Ц. Хранов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

По точка първа от дневния ред: 

 По доклад на от проф. д-р инж. Таня Василева - научен ръководител на 

Технологично училище ” Електронни системи” към ТУ София, беше внесено 

предложение за възлагане на хонорувани часове в ТУЕС, както следва: 

 

Възлагане на часове по ”Руски език”  

1 Наталия Гюлмезова – до 360 часа лаб. упр. ТУЕС 

Възлагане на часове по ” Въведение в скриптовите езици”  

1 Атанас Кожухаров – до 90 часа лаб. упр. ТУЕС 

2 Явор Атов – до 90 часа лаб. упр. ТУЕС 

3 Илиян Кордев – до 90 часа лаб. упр. ТУЕС 

ФС проведе тайно гласуване с резултат за всички предложени:  

ГЛАСУВАЛИ: 18   ДА - 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ възлага предложените хонорувани часове. 

 

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

Електронна техника, беше внесено предложение за възлагане на занятия на следните 

преподаватели: 

- гл. ас. Емилия Балканска - до 18 ч. лаб. упражнения по Практикум по 

схемотехника, ОКС „Бакалавър”, ФЕТТ 
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- ас. Николай Тюлиев – до 6 часа лаб. упражнения по Електронни устройства за 

измерване  и управление, ОКС „Бакалавър”, ФЕТТ 

ФС проведе тайно гласуване с резултат за всички предложени:  

ГЛАСУВАЛИ: 17   ДА - 15, НЕ – 2, БЕЛИ – 0 

Решение: ФС на ФЕТТ възлага предложените хонорувани часове. 

 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

 Деканът проф. Е. Манолов внесе преложение за определяне на числения и 

структурен състав на Общото събрание на ФЕТТ, както следва: 

 

- Общ брой на ОС -  75 члена, от тях: 

- Академичен състав – 53 члена (70,67%) 

- Студенти и докторанти – 12 члена (16%), от тях 5 студента и 7 докторанта 

- Административен персонал – 10 члена (13,33%) 

Общото събрание да се проведе на 08.01.2019 г. от 13:15 часа в зала 1152. 

С явно гласуване предложеният състав на ОС беше приет единодушно. 

С явно гласуване дата и мястото на ОС бяха приети единодушно. 

 

Председателят на ОС доц. Д. Арнаудов предложи дневен ред на ОС: 

1. Отчет на декана за дейността на факултета и за развитието на академичния 

състав за периода януари 2018 – декември 2018г. 

2. Частичен избор на декан на ФЕТТ. 

3.Частичен избор за попълване на ФС на ФЕТТ с член от квотата на докторантите. 

 

С явно гласуване предложеният дневен ред на ОС беше приет единодушно. 

 

По точка трета от дневния ред: 

 

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

електроника” беше внесено предложение за приемане на рецензия от проф. Стефан 

Евтимов Табаков на второ, преработено и допълнено издание, на учебник по „Силови 

електронни устройства“ с автор Михаил Христов Анчев, съгласно изискванията на 

“Правилата за издаване на учебна литература в ТУ”. Учебникът е включен в 

издателския план на ТУ за 2018г. 

  С явно гласуване ФС на ФЕТТ приема предложената рецензия единодушно и 

предлага учебникът по „Силови електронни устройства“ да бъде отпечатан с 

направените корекции след рецензирането.  

 

 По доклад на ст. Пр. В. Френгова, ръководител на ДЧЕОПЛ, беше внесено 

предложение за одобряване от страна на ФС на ФЕТТ доц. д-р Ивайло Пандиев и доц. 

д-р Мария Александрова-Пандиева да бъдат членове на ОС и СД на ДЧЕОПЛ. 

С явно гласуване единодушно ФС на ФЕТТ одобрява доц. д-р Ивайло Пандиев да 

бъде член на ОС и СД на ДЧЕОПЛ. 

С явно гласуване единодушно ФС на ФЕТТ одобрява доц. д-р Мария 

Александрова-Пандиева да бъде член на ОС и СД на ДЧЕОПЛ. 
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  Беше внесено предложение за избор на комисия за разпределение на средства за 

материално стимулиране на млади научни работници и пост-докторанти по проект на 

МОН. Деканът проф. Е. Манолов внесе информация относно този проект. Председател 

на комисията е зам-деканът по учебната дейност – доц. Р. Радонов. 

За членове на комисията бяха предложени ръководителите на катедрите във 

факултета и гл.ас д-р Елица Гиева. 

С явно гласуване предложената комисия беше избрана единодушно. 

 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /проф. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 

 

 


