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ПРОТОКОЛ №7 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 12.04.2016 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 24. 

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

Отсъстват: проф. Сл. Цанова – команд. в чужбина; проф. Г. Михов – команд. в 

чужбина; доц. Д. Тодоров – отпуск по болест; доц. Т. Джамийков. 

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  

4. Информация за финансовото и кадрово състояние на факултета 

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

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

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател:   доц. В. Видеков 

Членове:        гл.ас  Е. Стоименов 

                       Докт. Цвети Хранов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

По точка първа от дневния ред: 

 По доклад от проф. д-р инж. Марин Христов Христов, председател на научно 

жури по процедура за заемане на АД „Доцент” към катедра „Микроелектроника” в 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Интегрална схемотехника, материали, технология и специално 

обзавеждане”, беше внесено предложение за избиране на гл.ас. д-р инж. Георги 

Христов Добриков за АД „Доцент”. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

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

Решение: ФС на ФЕТТ избира гл.ас. д-р инж. Георги Христов Добриков за „Доцент”. 

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

„Микроелектроника“ , беше внесено предложение за удължаване на срока на трудовия 

договор на проф. д-р инж. Марин Христов Христов от катедра „Микроелектроника“ с 1 

(една) година (трето продължение), считано от 15.11.2016г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 23, от тях ДА – 17 , НЕ – 1, БЕЛИ – 5 

Решение: ФС на ФЕТТ удължава срока на трудовия договор на проф.д-р инж Марин 

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

катедра „Електронна техника“, беше внесено предложение за удължаване на срока на 

трудовия договор на доц. д-р инж. Емил Николов Димитров, с 1 (една) година (второ 

продължение), считано от 19.10.2016 г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 23, от тях ДА – 18 , НЕ – 1, БЕЛИ – 4 

Решение: ФС на ФЕТТ удължава срока на трудовия договор на  доц. д-р инж. Емил 

Николов Димитров 

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

катедра „Електронна техника“, беше внесено предложение за награждаване с грамота 

на ФЕТТ на гл.ас. д-р инж. Елтимир Стоименов, ас. д-р Димитър Николов, маг. инж. 

Филип Алендаров, маг. инж. Христо Петранов, Владо Янков – студент 4 курс и Ася 

Христова – студент 3 курс за спечеленото първо място на Renesas MCU Car Rally 

Challenge в Нюрнберг. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 24, от тях ДА – 23 , НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението за награждаване с грамота на ФЕТТ 

 

 Деканът на ФЕТТ доц. д-р инж. Е. Манолов внесе предложение за награждаване 

с Университетска награда -  грамота на : 

Отборът от ФЕТТ „Неутрино“ с кола „Волтрон“, който стана Европейски 

шампион на Renesas MCU Car Rally 2016г., както и ръководителя на  отбора на ТУЕС 

класирал се на 6-то място,  в състав: 

1.гл.ас.д-р  Елтимир Чавдаров Стоименов – ФЕТТ, ръководител на отбора на 

студентите от ФЕТТ 

2.ас. д-р Димитър Николов Николов – ФЕТТ, ръководител на отбора на учениците от 

ТУ ЕС към ТУ - София 

3. Ася Христова Христова – 3- ти курс, ФЕТТ 

4. Владо Янков Янков – 4-ти курс, ФЕТТ 

5 .маг.инж. Филип Максимов Алендеров – ФЕТТ 

6. маг. инж. Христо Пламенов Петранов – ФЕТТ 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 24, от тях ДА – 23 , НЕ – 0, БЕЛИ – 1 

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението за награждаване с Университетска 

награда -  грамота. 

гл.ас. д-р инж. Елтимир Стоименов благодари на факултета за оказаната на отбора 

подкрепа. 
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По точка втора от дневния ред:  

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

„Микроелектроника“, беше внесено предложение за съръководител на маг. инж. 

Красимир Иванов Аршинков да бъде избран проф. д-р инж. Огнян Наков Наков. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували: 18, от тях ДА – 11, НЕ – 4, БЕЛИ – 3 

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението 

 По доклад от доц от доц.д-р  Димитър Дамянов Арнаудов, ръководител  катедра 

“Силова електроника”, беше внесено предложение за промяна в списък 1 с избираеми 

дисциплини за 1-ви семестър в Учебния план за образователна степен „магистър“ за  

специалност „Силови електронни системи“. Предложението е на мястото на избираема 

дисциплина „Производствен мениджмънт“ да бъде включена дисциплината 

„Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт“ 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 По доклад от доц от доц.д-р  Димитър Дамянов Арнаудов, ръководител  катедра 

“Силова електроника”, беше внесено предложение за актуализираните на учебните 

програми от учебния план по „Силови електронни системи“. за ОКС магистър по 

следните дисциплини: 

“ Алтернативни източници на енергия“ с автори доц. Й. Марчева, гл.ас. д-р М. 

Лукайчева, и гл. ас. д-р Хр. Кънчев. 

„Управление на проекти“ с автори проф. О. Андреев и гл.ас. д-р Н. Колева. 

„ Съвременни систем 

и за производствен и операционен мениджмънт“ с автори проф. О. Андреев и гл.ас. 

д-р Н. Колева. 

„Право на интелектуална собственост“ с автор проф. Ст. Стефанов 

„Европейски стандарти в силовата електроника“ с автори проф. М. Вичева, доц. Г. 

Станчев и доц. Б. Илиева. 

„Европейско техническо законодателство“ с автори проф. М. Вичева, доц. И. 

Николова и доц. Б. Илиева. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

По точка трета от дневния ред: 

 Във връзка с въвеждането на е-СОПКОНИ, Деканът на ФЕТТ доц. д-р инж. Е. 

Манолов внесе предложение за избор на Факултетна комисия по качеството в следния 

състав:  

 Председател: доц. д-р Росен Радонов – зам.-декан УД (координатор) 

 Членове:    доц. д-р Димитър Арнаудов 

     доц. д-р Петър Якимов 

     доц. д-р Георги Ангелов 

     доц. д-р Боряна Цанева 
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     ас. Мария Спасова 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

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

катедра „Електронна техника“, беше внесена за утвърждаване положителна рецензия на 

проф. дтн Георги Славчев Михов на ръкопис на монография ИМПУЛСНА 

СХЕМОТЕХНИКА с автор доц. д-р Ангел Николаев Попов с предложение за  

отпечатването й в издателството на ТУ-София. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

По точка четвърта от дневния ред: 

 Деканът на ФЕТТ доц. д-р инж. Е. Манолов внесе Информация относно 

финансовото и кадрово състояние на факултета.  

В тази връзка доц. П. Якимов внесе информация относно конференцията на факултета в 

Созопол. Доц. Г. Ангелов внесе предложение за подпомагане кандидатстването по 

различни програми. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/ 

 


