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ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 06.11.2018 г. от 14.00 часа. 

При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 21.   

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

Отсъстват: проф. А. Стойнова, проф. М. Анчев, доц. М. Митев, доц. С. Табаков, доц. С. Андреев, 

гл.ас. Л. Богданов, студ. Р. Калайджиева 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на научно-изследователски договори.  

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

2. Кадрови въпроси    

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

3. Издигане на кандидатури за попълване на състава на АС на ТУ – София. 

Докладва доц. д- 

р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД 

4. Обсъждане на предложения за награди 

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

5. Обсъждане на предложение за почетен професор на ТУ-София. 

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

6. Учебни въпроси      

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

7. Разни  

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

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: доц. Георги Николов 

Членове: доц. Катя Аспарухова 

                Гл.ас. Димитър Николов 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

По точка първа от дневния ред:      
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доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД, представи за приемане: 

- докторантски договор № 182ПД0012-03 на тема: “Електронни преобразуватели за зарядни 

станции за електромобили” с научен ръководител доц. д-р инж. Димитър Арнаудов и докторант 

маг. инж. Стоян Вучев. 

- договор перспективни ръководители № 181ПР0015-03 на тема „Оптимизация на енергийните потоци 

при взаимодействие между електрически транспортни средства и интелигентни мрежи“ с ръководител гл. 

ас. д-р Християн Кънчев 

- договор перспективни ръководители № 181ПР0013-03 на тема „Интелегентни електрически 

задвижвания за малки транспортни средства“ с ръководител гл. ас. д-р Владимир Димитров. 

- договор перспективни ръководители № 181ПР0006-03 „Химично метализиране на аноден 

алуминиев оксид върху алуминиева основа“ с ръководител гл. ас. д-р Михаела Георгиева  

- договор перспективни ръководители №181ПР0001-03 на тема „Изследване, разработване и 

приложение на методология за екстракция на параметри от компактен модел на FinFET 

транзистор“, ръководител гл.ас.д-р Мария Спасова и участник докторант Нина Спасова катедра 

„Микроелектроника“ 

 Тъй като всички отчети са докладвани и приети на катедрени съвети на съответните катедри, беше 

внесено предложение отчетите да бъдат гласувани заедно. 

С явно гласуване предложението е прието. 

Всички отчети бяха представени пред ФС. С явно гласуване отчетите бяха приети единодушно. 

По точка втора от дневния ред: 

 По доклад от доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител на катедра “Силова електроника”, беше 

внесено предложение за обявяване на свободно място за АД „асистент“ в кат „Силова електроника“ по 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специаност 

«Електронни преобразуватели» - 1 място. Катедрата има потенциални кандидати за мястото. 

 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

        Гласували: 17, от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението за обявяване на свободно място за асистент в кат. “Силова 

електроника“. 

 

По точка трета от дневния ред: 
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Бяха представени постъпилите кандидатури за попълване на АС както следва: 

- Катедра „Електронна техника“ издига кандидатурите на на доц. д-р инж. Ивайло Пандиев и доц. д-р 

инж. Марин Маринов. 

С явно гласуване двете кандидатури бяха приети. 

- Катедра „Микроелектроника “ издига кандидатурата на доц. д-р Георги Ангелов. 

С явно гласуване кандидатурата беше приета. 

- Катедра „Силова електроника“ издига кандидатурата на доц. д-р инж. Николай Хинов 

С явно гласуване кандидатурата беше приета. 

Решение: ФС на ФЕТТ издига кандидатурите на доц. И. Пандиев, доц. М. Маринов, доц. Г. Ангелов и доц. 

Н. Хинов за членове на АС. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 По доклад на Декана на ФЕТТ, във връзка с честването на 30 годишният юбилей на Технологично 

училище „Електронни системи“ към ТУ – София, беше внесено предложение за награждаване на 

преподаватели.  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

1. Награждаване  с Университетска награда – “Златен медал с грамота” за значителен принос в 

развитието на ТУЕС и за отлична дългогодишна преподавателска, научноизследователска, 

административна и друга дейност  на: 

- Доц. д-р инж. Стела  Ангелова  Стефанова – директор на ТУЕС; 

        Гласували: 19, от тях ДА – 17 , НЕ – 0 , БЕЛИ -2 

- Проф. д-р инж. Таничка Крумова Василева – научен ръководител.  

       Гласували: 19, от тях ДА – 14 , НЕ – 3 , БЕЛИ -2 

2. Награждаване с Университетска награда – „Грамота“ за постигнати високи резултати в 

учебната, научноизследователската, административната и друга дейност в ТУЕС на: 

- Доц. д-р инж. Александър Стефанов Атанасов – научен ръководител; 

        Гласували: 19, от тях ДА – 19 , НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

- Проф. д-р инж.Марин Христов Христов – научен ръководител; 

        Гласували: 19, от тях ДА – 18 , НЕ – 1 , БЕЛИ -0 

- Проф.дтн инж. Михаил Христов Анчев – научен ръководител; 

  Гласували: 19, от тях ДА – 16 , НЕ – 3 , БЕЛИ -0 

- Проф. д-р инж. Рачо Маринов Иванов – научен ръководител; 
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        Гласували: 19, от тях ДА – 19 , НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

- Светослав Орлинов Сотиров – председател на УС на Асоциацията на завършилите ТУЕС 

  Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

 

Беше предложено Деканът да внесе предложение наградените с Университетската награда „Грамота“ да 

бъдат наградени и с медал.  

С явно гласуване предложението се приема. 

 

 По доклад на Декана на ФЕТТ беше внесено предложение за награждаване на студенти от ФЕТТ, ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“, Випуск’ 2018 г. за показани отлични резултати и постижения в учебния 

процес.  

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване. 

Решение: ФС на ФЕТТ приема предложение за награждаване на студентите от ФЕТТ, ОКС „бакалавър“ и 

ОКС „магистър“, Випуск’ 2018 г. за показани отлични резултати и постижения в учебния процес както 

следва: 
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Университетска награда 

ОКС „Бакалавър“               ДЗ                    СУ 

1. Николай Димитров Тодоров – Електроника     6,00                 5,02 

   за сребърен медал и грамота от ТУ-София 

          Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

ОКС „Магистър“ 

1. Владо Янков Янков  - Електроника            6,00                  5,86 

за златен медал и грамота от ТУ-София като първенeц  

на випуск 2018 г. окс „магистър” 

         Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1 , БЕЛИ -0 

2. Мартин Радославов Панайотов - МТНИ          6,00    5,92 

за златен медал и грамота от ТУ-София като първенeц  

на випуск 2018 г. окс „магистър “ 

       Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

3. Дилян Румeнов Димитров -     Електроника          6,00   5,79 

  за сребърен медал и грамота от ТУ-София. 

Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

4. Ричард Златков Димитров  - МТНИ     6,00                  5,77 

за сребърен медал и грамота от ТУ-София. 

Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

Факултетна награда - грамота:   

Бакалаври                                                  ДЗ     СУ 

1. Николай Димитров Тодоров    6,00                    5,02 

Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

2. Стоян Иванов Станчев     6,00     5,00 

Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

Магистри                                                 

        1.  Мартин Радославов Панайотов/МТНИ/      6,00                     5,92 

Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

        2. Владо Янков Янков         6,00      5,86 

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1 , БЕЛИ -0  
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За всички останали от списъка по-долу резултатът от гласуването е: 

Гласували: 19, от тях ДА – 19, НЕ – 0 , БЕЛИ -0 

        3. Дилян Руменов Димитров             6,00                 5,79 

        4. Ричард Златков Димитров/МТНИ/                       6,00      5,77 

        5. Благой Петков Сокеров                 6,00      5,57 

        6. Иван Красимиров Кънев      6,00       5,57 

        7. Филип Цветков Филипов      6,00       5,47 

        8. Събчо Георгиев Събев               6,00       5,44 

        9. Димитър Георгиев Врачков              6,00       5,36 

      10. Десислава Красимирова Галева               6,00       5,29 

      11. Преслав Чавдаров Цеков                  6,00       5,29 

      12. Делчо Любенов Аргиров                6,00       5,27 

      13. Станислава Иванова Янева                6,00                     5,21 

      14. Иван Стоянов Церовски      6,00                     5,20 

      15. Любен Михайлов Пенов     6,00                     5,14 

      16. Любомир Свиленов Шипочинов    6,00                     5,07 

      17. Илия Георгиев Калинчев     6,00                     5,04 

      18. Радостин Росенов Стоянов     6,00                     5,00 

 

По точка пета от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше внесено 

предложение за удостояване на д-р инж. Стоян Нихтянов със звание „Почетен професор на Техническия 

университет – София”. 

Деканът представи кратки биографични данни за кандидата. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували: 19, от тях ДА – 18, НЕ – 1 , БЕЛИ -0 

Решение: ФС приема предложението. 

 

 

 

По точка шеста от дневния ред: 
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 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше внесено 

предложение за приемане на учебна програма по дисциплината „Аналогови филтри“ (свободно избираема), 

за ОКС „Магистър“, ФЕТТ, съставена от доц. д-р инж. Иван Узунов, доц. д-р инж. Ивайло Пандиев и ас. инж. 

Димитър Бадаров. 

С явно гласуване учебната програма се приема единодушно. 

 По доклад на доц. д-р Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“ бяха предложени за 

утвърждаване учебната заетост на преподавателите за учебната 2018/2019 година, както и индивидуалните 

им редуцирани нормативи. 

С явно гласуване предложението се приема единодушно. 

 

 Възлагане на часове, 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат: 

 От кат. Електронна техника:  

Предложения за хонорувани преподаватели 

№  

1. проф. д-р Елисавета Гаджева - до 10 часа курсов проект по Компютърна симулация на 

електронни схеми и устройства, ОКС „Магистър”, ФЕТТ, задочно обучение 

Гласували: 18, от тях ДА – 17, НЕ – 0 , БЕЛИ - 1 

2. гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов – 16 ч. лекции и до 5 ч. изпит  по Проектиране на вградени 

микропроцесорни системи, ОКС „Магистър”, ФЕТТ 

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0 , БЕЛИ - 0 

3. гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов – 8 ч. лекции и до 10 ч. изпит по Проектиране на вградени 

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

Гласували: 18, от тях ДА – 18, НЕ – 0 , БЕЛИ - 0 

 

 От кат. Микроелектроника: 

ОКС бакалавър – редовно обучение, Лятна практика – ФЕТТ 

1. маг. инж. Борислав Бонев – 5 часа упражнения 

   Гласували: 18, от тях ДА – 17, НЕ – 0 , БЕЛИ - 1 

ОКС магистър – редовно обучение, Управление на проекти – „Микротехнологии и наноинженеринг“, 

ФЕТТ 

1. проф. д-р Николай Ангелов - 30 часа лекции 

Гласували: 18, от тях ДА – 16, НЕ – 0 , БЕЛИ - 2 

2. проф. д-р  Николай Ангелов - 30 часа семинарни упражнения 
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Гласували: 18, от тях ДА – 16, НЕ – 0 , БЕЛИ - 2 

3. проф. д-р Николай Ангелов - до 5 часа изпит 

Гласували: 18, от тях ДА – 16, НЕ – 0 , БЕЛИ - 2 

Решение: ФС приема направените предложения.  

 

 Утвърждаване на правилник и етичен кодекс на ТУЕС 

С явно гласуване предложените правилник и етичен кодекс бяха приети единодушно. 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше внесено 

предложение за промяна в нормативите за учебна заетост на преподавателите. Изказаха се проф. Е. Манолов, 

проф. В. Видеков, проф. И. Илиев, доц. К. Аспарухова, доц. Г. Ангелов, доц. И. Пандиев, доц .Б. Цанева, доц. 

Н. Хинов. Обсъждането на поставените въпроси ще продължи. 

 

По точка седма от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна техника, беше внесено 

предложение проф. дтн инж. Славка Цанова да бъде избрана за рецензент на Учебник по дисциплината 

„Електронни системи за екологичен контрол“ – втора част с автор доц. д-р Марин Маринов.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 Деканът проф. Е. Манолов запозна ФС с финансовото състояние на факултета и внесе предложение 

за допълнително материално стимулиране с 350 (триста и петдесет) лева на всеки член на факултета, което 

да се изплати със заплатата за м. ноември.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 Деканът проф. Е. Манолов информира членовете на ФС относно предстоящото Общо събрание на 

ТУ. Изказаха се проф. Г. Михов и проф. В. Видеков. 

 Деканът проф. Е. Манолов информира членовете на ФС относно писмо на НАЦИД за създаване на 

регистър на академичния състав. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /проф. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  


