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ПРОТОКОЛ № 1
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 03.10.2017 г. от 14 часа.
При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 22.
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 19.
Отсъстват: проф. М. Анчев, проф. А. Стойнова, доц.С. Табаков, ас. В. Маноев,
гл.ас. Л. Богданов, студент Хр. Христов
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. Докторантски въпроси
Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД
4. Разни
С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.
Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:
Председател: доц. И. Пандиев
Членове:
доц. С. Андреев
докт. Ц. Хранов
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:

По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра “Електронна
техника” беше внесено предложение за обявяване на свободно място за „асистент” по
професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна
специалност Електронизация/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ с потенциален
кандидат маг. инж. Димитър Христов Бадаров.
Доц. Хинов представи кандидата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 18, от тях ДА –16, НЕ – 1, БЕЛИ – 1
Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението.

По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра “Електронна
техника” беше внесено предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „професор” по професионално направление по професионалното
направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна специалност
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника/ към катедра „Електронна
техника”, ФЕТТ с потенциален кандидат доц. д-р инж. Емил Димитров Манолов.
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Доц. Н. Хинов представи пред ФС приетите от АС решения относно правилата
за развитие на АС и представи състоянието на катедра „Електронна техника” и на
факултета като цяло. Беше представена и обосновката на катедрата, с която се иска
обявяването на такъв конкурс.
С явно гласуване ФС прие предложението за разглеждане на кандидатурата.
Доц. Н. Хинов представи подробна информация относно броя и вида на
публикациите, научно-изследователските проекти, цитати, учебни пособия и учебни
курсове, съгласно изискванията на Правилника.
ФС с явно гласуване взе решение за гласуване обявяването на конкурса.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 17, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 1
Решение: ФС на ФЕТТ взе решение за обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „професор” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, научна специалност «Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника» към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ с потенциален кандидат доц.
д-р инж. Емил Димитров Манолов.
По точка втора от дневния ред:
 Доц. Радонов запозна ФС със съдържанието на дисциплината „Въведение в
специалността” за студенти от първи курс спец. „Електроника”.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 Доц. Радонов предложи за гласуване индивидуалните нормативи за учебна
заетост на преподавателите за настоящата учебна година. Обяви, че същите са
разхлеждани и приети от Катедрените съвети на всяка катедра.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра “Електронна
техника” беше внесено предложение за еднократна промяна в учебните планове за ОКС
«магистър» по специалност «Електроника» редовно и задочно обучение.
Предложението е на мястото на учебната дисциплина «Електронно уредостроене» в
първи семестър да се изучава «Автоматизирани системи за измерване и контрол», а на
нейно място във втори семестър да се изучава «Електронни аналогови устройства с
цифрово управление».
С явно гласуване предложението беше прието с болшинство (един въздържал
се).
По точка трета от дневния ред:

По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше предложен индивидуалния план на маг. инж. Мария Илиева
Илиева.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували:18, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на маг. инж. Мария Илиева
Илиева - докторант зачислен със заповед № 1173 от 31.03.2017г. на редовно обучение
по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“
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(научна специалност “Микроелектроника”), с научен ръководител проф. д-р Славка
Цанова, на тема: “ Изследване на микроелектронни схеми за фотоволтаици ”.

По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше предложен индивидуалния план на маг. инж. Георги
Георгиев Савов.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували:18, от тях ДА –17, НЕ – 0, БЕЛИ – 1
Решение: ФС на ФЕТТ приема индивидуалния план на маг. инж. Георги Георгиев
Савов - докторант зачислен със заповед № 1114 от 23.03.2017г. на задочно обучение по
професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ (научна
специалност “Микроелектроника”), с научен ръководител доц. д-р Георги Ангелов, на
тема: „Проектиране и изследване на температурни сензори в интегрално изпълнение“.
По точка четвърта от дневния ред:
 По доклад на доц. д-р инж. П. Якимов, ръководител катедра “Електронна
техника” беше внесено предложение доц. д-р инж. Емил Николов Димитров да бъде
избран за рецензент на Ръководство по „Програмиране на платформи с отворен код”
с автори доц. д-р инж. Петър Якимов и ас. инж. Дойчо Дойчев.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад на доц. Р. Радонов беше внесено предложение за учебни
дисциплини, които да бъдат оценявани по СОПКОНИ , както следва:
Висша математика II, Програмиране и използване на компютри II, Оптоелектронни и
сензорни елементи, Електронни регулатори.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 Деканът доц. Е. Манолов внесе предложение за допълнително материално
стимулиране на всички членове на ФЕТТ на основен трудов договор в размер на 300
(триста) лева по случай 1 ноември.
С явно гласуване предложението беше прието с болшинство (един въздържал
се).
 Доц. Якимов напомни за наближаването на крайния срок за оформяне на
докладите за конференцията в Созопол.
Декан на ФЕТТ:
/доц. д-р инж. Емил Манолов/
Протоколчик:
/доц. д-р инж. Йорданка Марчева/
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