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ПРОТОКОЛ № 3 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 12.12.2017 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 27 члена на ФС присъстват 22. 

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

Отсъстват: доц. Димитър Тодоров, доц. Ивайло Пандиев, доц. Йорданка 

Марчева, доц. Серафим Табаков, гл.ас. Любомир Богданов 

   

 

Дневен ред: 

1. Определяне на числения и структурен състав на Общото събрание на ФЕТТ    

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

2. Кадрови въпроси      

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

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. Е. Манолов 

Членове:       доц. Б. Цанева 

                      доц. Д. Арнаудов  

                        

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 Деканът на ФЕТТ доц. Манолов предложи следния числен и структурен състав на 

Общото събрание на ФЕТТ: 

- Общ брой на ОС -  75 члена, от тях: 

- Академичен състав – 52 члена (70%) 

- Студенти и докторанти – 12 члена (16%), от тях 6 студента и 6 докторанта 

- Административен персонал – 11 члена (14%). 

Предложението беше прието с явно гласуване и пълно мнозинство. 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

 По доклад от доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“ беше предложено да бъде назначен на академична длъжност „асистент“ по 

професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика /научна 

специалност Електронизация/ към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ маг. инж. 

Димитър Христов Бадаров. 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

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

Решение: ФС на ФЕТТ предлага да бъде назначен маг. инж. Димитър Христов 

Бадаров за „асистент“ по професионалното направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика /научна специалност Електронизация/ към катедра 

„Електронна техника”, ФЕТТ. 
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 По доклад от доц. д-р инж. Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова 

електроника“ беше внесено предложение за определяне на научно жури по процедура за 

провеждане на конкурс, обявен съгласно решение на АС на ТУ-София (протокол на АС 

№ 7/27.09.2017г.), за АД „гл. асистент“ по ПН 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“, научна специалност „Електронни преобразуватели“ в състав: 

Вътрешни членове: 

1. Доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов – ПН 5.2. „Електротехника, електроника 

и автоматика“ и научна специалност „Индустриална електроника“.  

2. Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов - ПН 5.2. „Електротехника, електроника 

и автоматика“ и научна специалност „Електронни преобразуватели“. 

3. Доц. д-р инж. Пани Андреев Карамански - ПН 5.2. „Електротехника, електроника 

и автоматика“ и научна специалност „Електронни преобразуватели“. 

Резервен вътрешен член:  

1. Доц. д-р инж. Цветана Григорова Григорова - ПН 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“ и научна специалност „Електронни преобразуватели“. 

Външни членове: 

1. Проф. дтн. инж. Никола Петров Градинаров - ПН 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“ и научна специалност „Електронни преобразуватели“. 

2. Проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров - ПН 5.2. „Електротехника, електроника 

и автоматика“ и научна специалност „Индустриална електроника“. 

Резервен външен член:  

1. Доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков - ПН 5.2. „Електротехника, електроника 

и автоматика“ и научна специалност „Електронни преобразуватели“. 

Предложение за дата на провеждане на изпита: 19.01.2017г.,  11:00ч., зала 1405.  

Предложения за председател и научен секретар на НЖ: 

- за председател на НЖ: доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов 

- за научен секретар на НЖ: доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов 

 

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

 

А. Вътрешни 

1. Доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов – ФЕТТ, кат. СЕ 

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

2. Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов – ФЕТТ, кат. СЕ 

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

3. Доц. д-р инж. Пани Андреев Карамански – ТУ-София,  

 НПЛ „Индукционни нагревателни устройства и системи“ 

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

Резервен член:  

4. Доц. д-р инж. Цветана Григорова Григорова – ФЕА, филиал Пловдив, 

        кат. Електроника 

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

 

Б. Външни 

1. Проф. дтн. инж. Никола Петров Градинаров – пенсионер – ТУ 

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

2. проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров – пенсионер – ТУ 

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

Резервен член:  
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3. Доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков – ТУ – Габрово,  

              Кат. Електроника 

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

 

За председател на научното жури се предлага: доц. д-р инж. Димитър Дамянов 

Арнаудов 

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

За научен секретар се предлага: доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов 

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

Предлага се изпитът да се състои на 19.01.2017г.,  11:00ч., зала 1405. 

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

 

Решение: ФС на ФЕТТ избира предложеното научно жури и приема направените 

предложения   

 

 Доц. д-р инж. Боряна Ценева, ръководител катедра „Химия“ уведоми ФС за 

корекция за обявения на миналия съвет конкурс за заемане на академична длъжност 

„асистент”, като по професионално направление  Химия се сменя с 5.13 Инженерна 

химия.  

 

По точка трета от дневния ред:  

 

 По предложение на Деканът, доц. д-р инж. Е. Манолов, беше определен 

приемът на студенти във ФЕТТ за учебната година 2018/2019 както следва: бакалаври 

редовно обучение – 120; магистри специалност „Електроника“ редовно обучение – 24; 

магистри специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“ редовно обучение – 8; 

места за редовно обучение за българи извън територията на страната по постановление 

– за балаври – 4 места; за магистри -2; за докторанти -2. 

 

 По предложение на доц. Росен Радонов, зам. Декан по УД, беше приет с явно 

гласуване и пълно мнозинство индивидуалният план за обучение на студента Берек 

Кадикоф по изпълнение на програмата за мобилност с Лейкхед университет от гр. 

Тъндърбей, Канада. 

 

 

  

 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Катя Аспарухова/  

 


