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  Протокол №5 / 30.01.2018 
 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 30.01.2018 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 27 члена на ФС присъстват 24. 

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

Отсъстват:, проф. Сл. Цанова, доц. Д. Тодоров, доц. С. Табаков  

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

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

2. Учебни въпроси      

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

Членове:        доц. Г. Николов 

 ас. В. Маноев 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 Доц. Н. Хинов докладва за приключване на процедура за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент" към катедра „Силова електроника” в 

професионaлно направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 

научна специалност: „Електронни преобразуватели”, и даде думата на доц. Д. 

Арнаудов – председател на научното жури да представи резултата. Научното жури 

приключва своята работа с предложение кандидатът Владимир Владимиров 

Димитров да бъде избран за „главен асистент".  

 Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:  

      Гласували: 19  ДА-18   НЕ- 0   БЕЛИ- 1  

Решение: ФС на ФЕТТ избира Владимир Владимиров Димитров за „главен 

асистент".  
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По точка втора от дневния ред: 

 Доц. Р. Радонов внесе предложение за възлагане на занятия за учебната 

2017/2018 година. 

Хабилитираните преподаватели и със степен «доктор» проведоха тайно гласуване с 

резултат: 

1. проф. д-р Рачо Маринов Иванов – до 15 ч. лаб. упражнения по Програмиране за 

вградени микропроцесорни системи, ОКС „Магистър”, ФЕТТ, задочно 

обучение, (платено) 

      Гласували: 20  ДА- 20  НЕ- 0   БЕЛИ- 0 

2. проф. д-р Рачо Маринов Иванов – ръководство на чуждестранен докторант 

Басри Кул - платено обучение на английски език (1/2 ръководство). 

      Гласували: 20  ДА- 20  НЕ- 0   БЕЛИ- 0 

3. доц. д-р инж. Емил Николов Димитров – до 8 часа лекции, до 8 часа лаб. 

упражнения, до 15 часа курсов проект и до 2 часа изпит по Системи за 

управление, ОКС „Магистър”, ФЕТТ, задочно обучение (платено). 

      Гласували: 20  ДА- 19  НЕ:-1   БЕЛИ- 0 

4. маг. инж. Димитър Христов Бадаров – 15 часа лаб. упражнения по Електронна 

схемотехника, ОКС „Бакалавър“, ФПМИ 

      Гласували: 20  ДА- 20  НЕ- 0   БЕЛИ- 0 

5. ас. Георги Гигов – до 15 часа лекции,  изпити и до 15 упражнения по ПКСЕТУ, 

ОКС „Магистър“, ФЕТТ, задочно обучение (платено). 

      Гласували: 20  ДА- 20  НЕ- 0   БЕЛИ- 0 

 

По точка трета от дневния ред: 

 Деканът внесе за обсъждане провеждането на ОС на ФЕТТ. С явно гласуване 

се взе решение събранието да се проведе на 27.02.2018 от 13.15ч. Залата ще бъде 

уточнена допълнително. 

 доц. П. Якимов постави на обсъждане някои проблеми относно 

организацията на конференцията ЕТ – Созопол. Изказаха се доц. Г. Николов. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  


