ПРОТОКОЛ No. 3
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 01.12.2015 г. от 14 часа.
При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 26.
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 20.
Отсъстват: доц. Димитър Тодоров, доц. Георги Николов.
Дневен ред:
1.Избор на заместник декани за мандат 2015-2019.
2.Утвърждаване на ръководители на катедри за мандат 2015-2019.
3.Текущи.
С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.
= По предложение на декана Емил Манолов и пълно мнозинство за протоколчик на
ФС беше избрана доц. Йорданка Марчева.
= Деканът доц. Емил Манолов предложи следната комисия за провеждане на тайно
гласуване:
Председател: ас. Сталмир Денчев
Членове:
доц. Светозар Андреев
ас. Любомир Богданов
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:
= По предложение на декана доц. Емил Манолов за Зам. Декан по Учебната дейност
бяха предложени доц. д-р инж. Росен Иванов Радонов и за Зам. Декан по Научна и
Приложна дейност доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов.
Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
1.доц. д-р инж. Росен Иванов Радонов Гласували: 26, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 6
2.доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов Гласували: 26, от тях ДА – 20, НЕ – 1,
БЕЛИ – 5
По точка втора от дневния ред:
= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше предложено да бъде утвърден изборът на доц. д-р Петър Иванов Якимов за
ръководител катедра “Електронна техника”.
Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 26, от тях ДА –21 , НЕ – 2, БЕЛИ –3
= По доклад от доц. д-р Димитър Арнаудов, Вр.и.д. ръководител на катедра
“Силова електроника”, беше предложено да бъде утвърден изборът на доц. д-р Димитър
Дамянов Арнаудов за ръководител катедра “Силова електроника”.
Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 26, от тях ДА –21 , НЕ – 1, БЕЛИ –4
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= По доклад от проф. д-р Анна Стойнова, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше предложено да бъде утвърден изборът на доц. д-р Георги
Василев Ангелов за ръководител катедра “ Силова електроника ”.
Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 26, от тях ДА –20 , НЕ – 2, БЕЛИ –4
= По доклад от доц. д-р Боряна Цанева, Вр.и.д. ръководител на катедра “Химия”,
беше предложено да бъде утвърден изборът на доц. д-р Боряна Рангелова Цанева за
ръководител катедра “ Химия ”.
Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 26, от тях ДА –23 , НЕ – 2, БЕЛИ –1
По точка трета от дневния ред:
= По предложение на декана доц. Емил Манолов бяха гласувани за награждаване
студенти от ФЕТТ, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, Випуск’ 2015 г. за показани
отлични резултати и постижения в учебния процес.
Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат от гласували 26 члена:
Университетска награда
ОКС „Бакалавър“
1. Златен медал и грамота, първенец на випуск 2015
Борислав Борисов Бонев дипломна защита-6.00 ср. успех-5.43
26-ДА 0-НЕ
2. Сребърен медал и грамота
Тодорина Рангелова Стоева дипломна защита-6,0 ср.успех-5,40
26-ДА 0-НЕ
ОКС „Магистър“
1.Златен медал и грамота, първенец на випуск 2015
Николета Валериева Стоянова дипломна защита-6,00 ср.успех -5,93 26-ДА 0-НЕ
2.Сребърен медал и грамота
Младен Георгиев Младенов дипломна защита-6,00 ср.успех -5,86
26-ДА 0-НЕ
Факултетна награда-грамота
ОКС „Бакалавър„
1. Борислав Борисов Бонев дипломна защита-6,00 ср. успех-5,43
26-ДА 0-НЕ
2. Тодорина Рангелова Стоева дипломна защита -6,00 ср.успех-5,40
26-ДА 0-НЕ
3. Драгомир Рангелов Стоев дипломна защита-6,00 ср.успех-5,19
26-ДА 0-НЕ
4. Гергана Тошкова Къкринска дипломна защита- 6,00 ср.успех-5,19
26-ДА 0-НЕ
5. Георги Недков Кузманов дипломна защита -6,00 ср.успех-5,06
25-ДА 1-БЯЛА
ОКС „Магистър“
1.Николета Валериева Стоянова дипломна защита -6,00 ср. успех -5,93 26-ДА 0-НЕ
2.Ирина Петева Велева дипломна защита -6,00 ср.успех -5,87
26-ДА 0-НЕ
3.Младен Георгиев Младенов дипломна защита -6,00 ср.успех -5,86
26-ДА 0-НЕ
4.Трендафил Димитров Калайджиев дипломна защита -6,00 ср.успех -5,79 26-ДА 0-НЕ
5.Велика Владимирова Москова дипломна защита-6,00 ср.успех -5,57
26-ДА 0-НЕ
6.Красимир Иванов Аршинков дипломна защита- 6,00 ср.успех -5,43
26-ДА 0-НЕ
7.Димитър Антонов Виденов дипломна защита- 6,00 ср.успех-5,21
26-ДА 0-НЕ
8.Николай Андрианов Янакиев дипломна защита-6,00 ср.успех-5,14
26-ДА 0-НЕ
9.Николай Цанков Парушев дипломна защита-6,00 ср.успех- 5,14
26-ДА 0-НЕ
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= По доклад от доц. д-р Димитър Арнаудов, Вр.и.д. ръководител на катедра
“Силова електроника”, беше предложено проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов да бъде
награден с университетска награда „Златен медал с грамота” за значителен принос в
развитието на ФЕТТ – ТУ София и за отлична дългогодишна преподавателска, научноизследователска и административна дейност и във връзка с навършване на 65 години.
Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 26, от тях ДА –23 , НЕ – 1, БЕЛИ –2
= По доклад от доц. д-р Димитър Арнаудов, Вр.и.д. ръководител на катедра
“Силова електроника”, беше предложен за приемане индивидуалния план на маг. инж.
Цвети Христов Хранов на тема „Проектиране на резонансни постояннотокови
преобразуватели с гарантирани показатели” в научно направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика (Електронни преобразуватели) с научни ръководители доц. д-р
инж. Николай Любославов Хинов и доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 20, от тях ДА –18 , НЕ – 0, БЕЛИ –2
= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна
техника”, бяха предложени за приемане индивидуалните планове за работа на:
 Докторант на задочно обучение маг. инж. Александър Петков Радев с научен
ръководител доц. д-р инж. Емил Манолов
 Докторант на задочно обучение маг. инж. Кирил Василев Николов с научни
ръководители доц.д-р инж. Тодор Джамийков и доц. д-р инж. Катя Аспарухова.
 Докторант на задочно обучение маг. инж. Трендафил Димитров Калайджиев с
научни ръководители доц. д-р инж. Георги Тодоров Николов и доц. д-р инж.
Марин Беров Маринов
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
1. инж. Александър Петков Радев
Гласували: 20, от тях ДА –18 , НЕ – 2, БЕЛИ –0
2. инж. Кирил Василев Николов
Гласували: 20, от тях ДА –17 , НЕ – 1, БЕЛИ –2
3. инж. Трендафил Димитров Калайджиев
Гласували: 20, от тях ДА –17 , НЕ – 1, БЕЛИ –2
= По доклад от доц. д-р Боряна Цанева, Вр.и.д. ръководител на катедра “Химия”,
беше предложено възлагане на хонорувани часове (лабораторни упражнения, изпити) по
дисциплината „Химия” през първи семестър на уч. 2015/2016г
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
1. д-р инж. Таня Милчева Петрова (външен) - до 150 часа
Гласували: 20, от тях ДА –20 , НЕ – 0, БЕЛИ –0
2. инж. Веселина Стефанова Милушева - до 150 часа
Гласували: 20, от тях ДА –19 , НЕ – 0, БЕЛИ –1
3. гл.ас инж. Румяна Нейкова Бошнакова - до 50 часа
Гласували: 20, от тях ДА –19 , НЕ – 0, БЕЛИ –1
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= По доклад от проф. д-р инж. Таня Василева, научен ръководител на Технологично
училище „Електронни системи” към ТУ- София, беше предложено възлагане на
хонорувани часове по предмета „Въведение в скриптовите езици” за зимния семестър на
учебната 2015/2016 и по „физкултура” - във връзка с провеждане на „зелено училище”.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
1.Ивайло Иванов Михайлов – до 48 часа лаб. упр. по предмета „Въведение в
скриптовите езици”
Гласували: 20, от тях ДА –16 , НЕ – 4, БЕЛИ –0
2. Явор Благоев Атов – до 48 часа лаб. упр. по предмета „Въведение в скриптовите
езици”
Гласували: 20, от тях ДА –16 , НЕ – 4, БЕЛИ –0
3. Евгений Славчев Янев – до 48 часа лаб. упр. по предмета „Въведение в
скриптовите езици”
Гласували: 20, от тях ДА –16 , НЕ – 4, БЕЛИ –0
4. Тодор Иванов Стефанов – до 40 часа лаб. упр. по дисциплината „Физическо
възпитание и спорт”
Гласували: 20, от тях ДА –16 , НЕ – 4, БЕЛИ –0
5. Александър Александров Александров - до 40 часа лаб. упр. по дисциплината
„Физическо възпитание и спорт”
Гласували: 20, от тях ДА –16 , НЕ – 4, БЕЛИ –0
= Деканът доц. Емил Манолов внесе за утвърждаване индивидуалните нормативи за
задължителна учебна заетост на преподавателите от ФЕТТ, представени от катедрите
Електронна техника, Силова електроника, Микроелектроника и Химия.
С явно гласуване всички индивидуални нормативи бяха приети единодушно.
= Деканът доц. Емил Манолов внесе за разглеждане доклада на проф. дфн Иван
Узунов за избора на доц. д-р Георги Ангелов и доц. д-р Ивайло Пандиев за членове на СД
на ДПФ.
С явно гласуване единодушно ФС на ФЕТТ даде съгласие за участие на доц. Г.
Ангелов и доц. И. Пандиев в СД на ДПФ.
= Деканът доц. Емил Манолов внесе за разглеждане доклада на Директора на
ДЧЕОПЛ с предложение проф. дтн инж. Георги Михов да бъде член на ОС на
Департамента.
С явно гласуване единодушно ФС на ФЕТТ даде съгласие проф. дтн инж. Георги
Михов да бъде член на ОС на ДЧЕОПЛ.
= Деканът доц. Емил Манолов внесе за разглеждане докладът на Директора на
ДФВС за одобряване членството на доц. д-р Ивайло Пандиев в Общо събрание на ДФВС и
на Съвета на Департамента..
С явно гласуване единодушно ФС на ФЕТТ даде съгласие за участие на доц. И.
Пандиев в Общото събрание и СД на ДФВС.
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= Деканът доц. Емил Манолов внесе за разглеждане докладът на Директора на
Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София за одобряване членството на доц. д-р
Марин Беров Маринов в Общо събрание на Колежа по енергетика и електроника и на
Съвета на Колежа..
С явно гласуване единодушно ФС на ФЕТТ даде съгласие за участие на доц. М.
Маринов в Общото събрание на колежа и членство на Съвета на колежа.
= По доклад от доц. д-р Боряна Цанева, Вр.и.д. ръководител на катедра “Химия”,
беше предложено доотпечатване на 500 бр. „Ръководство за лабораторни упражнения по
химия” с автори доц. А. Попова и колектив поради изчерпване на учебното помагало.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
= По доклад от доц. д-р Петър Якимов, Ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше предложено проф. д-р инж. Рачо Иванов да бъде утвърден за рецензент на
Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината „Измервания в електрониката”
с автори доц. д-р инж. Марин Маринов и доц. д-р инж. Георги Николов
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
= По доклад от доц. д-р Димитър Арнаудов, Вр.и.д. ръководител на катедра
“Силова електроника”, беше предложено проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков да бъде
избран за рецензент на Учебник по Градивни елементи в силовата електроника с автор
проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
= Деканът доц. Емил Манолов внесе за разглеждане предложение за допълнително
материално стимулиране на преподавателите и служителите от ФЕТТ до 300 лева, което да
бъде изплатено с декемврийската заплата. Предложението е за постигнати резултати в
учебната и научно-изследователската дейност във Факултета.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
= доц. д-р Петър Якимов, катедра “Електронна техника”, представи на вниманието
на ФС на ФЕТТ мнение относно провеждането на публичните лекции на заелите нови
академични длъжности хабилитирани преподаватели. Според доц. Якимов провеждането
на лекциите в неудобни и късни часове е довело до слабо посещение на лекциите, което
понижава авторитета на академичните длъжности и изразява неуважение към заелите ги
хабилитирани преподаватели. Доц. Якимов посочва причините за създаване на такава
ситуация и настоява за формиране на становище, което да бъде предложено на
Академичното ръководство на ТУ-София за по-доброто организиране на тези лекции..
След проведеното обсъждане се оформи мнение публичните лекции да се
провеждат в залата на библиотеката не по-късно от 16 часа.
= Деканът доц. Емил Манолов внесе за информация проявено желание от страна на
учители от фондация „Заедно в час” да посетят някои учебни занятия
Деканът, доц. Манолов даде думата на гл.ас. Елтимир Стоименов да обясни и
запознае членовете на ФС с организацията и работата на робоклуба във ФЕТТ и помоли за
финансова подкрепа при участието на отбора в състезание в Германия.
Факултетният съвет след обсъждане реши да окаже финансова подкрепа.
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= доц. Джамийков благодари за толерантната работа в предишния мандат на
ръководството на факултета. Подчерта извършената сериозна работа по промени в
учебния план и пожела успех в предстоящото организиране на чуждоезиково обучение по
електроника. Поздрави новите доценти и пожелава здраве и следващи успехи.
= доц. Маринов благодари за избора му във ФС с такъв висок резултат и го приема
като висока оценка за неговата работа, както и като задължение за по-нататъшна сериозна
работа за благото на факултета
= гл. ас Елтимир Стоименов благодари на доц. Джамийков за помощта при
подготовка на отбора
.
Декан на ФЕТТ:
/доц. д-р инж. Емил Манолов/
Протоколчик:
/доц. д-р инж. Йорданка Марчева/
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