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ПРОТОКОЛ № 3
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 15.11.2016 г. от 14 часа.
При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 25.
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 20.
Отсъстват: проф. С. Цанова - командировка в чужбина, доц. Д. Тодоров, докт. Ц.
Хранов
Дневен ред:
1. Предложение за награждаване на студентите от ФЕТТ, ОКС „бакалавър“ и
ОКС „магистър“, випуск 2016 г. за показани отлични резултати и постижения в
учебния процес с Университетската награда и Факултетна награда – грамота.
Докладва доц. д-р инж. Емил Д. Манолов, Декан на ФЕТТ
2. Информация за кандидатстудентската кампания и дипломираните студенти от
ФЕТТ за учебната 2016/ 2017 година.
Докладва доц. д-р инж. Емил Д. Манолов, Декан на ФЕТТ
3. Разни.
Деканът внесе предложение за промяна в дневния ред, като предложи т.1 да бъде
разглеждане и приемане на отчетите на докторантските договори и тези за перспективни
ръководители.
С явно гласуване предложението и точките в дневния ред бяха приети единодушно.
Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:
Председател: доц. Георги Николов
Членове: Гл.ас. Елтимир Стоименов
Студент Христо Христов
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:
Бяха представени отчетите на 1-ви етап от договорите в подкрепа на докторанти, сесия
2016г. , както и отчети на договори за перспективни ръководители, сесия 2016г.
Всеки един от отчетите беше гласуван с явно гласуване и приет единодушно от ФС,
въз основа на което ФС на ФЕТТ прие
Решение:
ФС на ФЕТТ приема отчетите на разглежданите договори както следва:
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1-ви етап от договорите в подкрепа на докторанти, сесия 2016г.:
Договор 162ПД0006-03, на тема „Силови електронни системи в електрически
транспортни средства “, ръководител доц. д-р Николай Любославов Хинов и
участник докторант маг. инж. Гергана Вачева, катедра „Силова електроника“;
Договор 162ПД0007-03, на тема „ Безжично предаване на електрическа
енергия“, ръководител проф. д-р Петър Трифонов Горанов и участник
докторант маг. инж. Димчо Хвърчилков, катедра „Силова електроника“;
Договор 162ПД0017-03, на тема „Изследване на схеми и системи за измерване
на кратки времеинтервали“, ръководител доц. д-р Митьо Георгиев Митев и
участник докторант маг. инж. Николай Пеев, катедра „Електронна техника“.
Договор 162ПД0022-03, на тема „Изследване на възможностите за моделно
базирана разработка на вграден код съгласно изискванията в автомобилната
индустрия“, ръководител проф. д-р Анна Владова Стойнова и участник
докторант маг. инж. Николай Браянов, катедра „Микроелектроника“.
Договор 162ПД0027-03, на тема „Изследване, анализ и усъвършенстване на
програмируеми мобилни устройства с безжична комуникация за събиране и
обработка на информация“, ръководител проф. д.т.н. Георги Славчев Михов и
участник докторант маг. инж. Димитър Бадаров, катедра „Електронна техника“.
Отчети на договори перспективни ръководители, сесия 2016г.
Договор 161ПР0001-03, на тема „Изследване и поведенческо проектиране на
мрежа от водородни връзки на зелен флуоресцентен протеин“, ръководител гл.
ас. д-р Елица Емилова Гиева, катедра „Микроелектроника“.
Договор 161ПР0008-01, на тема „Система за управление на енергийните потоци
в интелигентни домове“, ръководител гл. ас. д-р Християн Чавдаров Кънчев,
катедра „Силова електроника“.
По точка втора от дневния ред:

По доклад на Декана беше внесено предложение за награждаване на студенти от ФЕТТ,
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, Випуск’ 2016 г. за показани отлични резултати и
постижения в учебния процес.
Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат за всички предложени за
награждаване:
Гласували: 24, от тях ДА –24, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ предлага за награждаване на студенти от ФЕТТ, ОКС „бакалавър“
и ОКС „магистър“, Випуск’ 2016 г. за показани отлични резултати и постижения в учебния
процес както следва:
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Университетска награда
Бакалаври

Дипл. защита

1. Емилиян Георгиев Николов – Електроника

Ср. успех

6,00

5,49

1. Георги Димитров Петров- Електроника

6,00

6,00

2. Радост Иванова Иванова-МТНИ

6,00

6,00

6,00

5,86

със сребърен медал и грамота от ТУ-София.
Магистри

със златен медал и грамоти от ТУ-София като
първенци на випуск 2016 г. окс „магистър“
3. Стоян Александров Вучев-Електроника
със сребърен медал и грамота от ТУ-София.

Факултетна награда - грамота:
№
1.
2.
3.

Бакалаври
Емилиян Георгиев Николов
Благой Петков Сокеров
Аврам Русков Бурдев

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Магистри
Георги Димитров Петров
Радост Иванова Иванова (МТНИ)
Стоян Александров Вучев
Цветозар Дамянов Цанев (МТНИ)
Христо Пламенов Петранов
Атанас Янков Ганчев
Николай Бойков Петров
Петър Данчев Христозов
Борис Данаилов Добричков
Георги Георгиев Савов
Ангел Александров Ангелов
Иван Петров Учерджиев
Климент Христов Генов
Филип Максимов Алендеров
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Дипл. защита
6,00
6,00
6,00

Ср. успех
5,49
5,06
5,04

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
5,86
5,77
5,71
5,43
5,43
5,43
5,36
5,36
5,29
5,29
5,29
5,21
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По точка трета от дневния ред:
Деканът доц. Е. Манолов представи информация за кандидатстудентската кампания и
дипломираните студенти от ФЕТТ за учебната 2016/ 2017 година.



По точка четвърта от дневния ред:
Деканът доц. Е. Манолов внесе предложение за допълнително материално

стимулиране от 250 (двеста и петдесет) лева на всеки член на факултета на пълен щат.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


Беше внесена информация:

-

относно съфинансиране на проекти по Националния иновационен фонд

-

за писмо на Контролния съвет относно назначаване на докторанти на асистентски
места

-

среща на деканското ръководство със студенти 1-ви курс и запознаване с някои
проблеми в обучението им

-

раздаване на дипломите на абсолвентите, завършили ФЕТТ

-

тържеството на ФЕТТ за Нова година

-

съвместен семинар на ФЕТТ и IEEE на 22.11.16 от 14.30ч

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов, ръководител катедра
Електронна техника, беше внесено предложение за приемане на положителната
атестация на маг. инж. Басри Кул
Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 19, от тях ДА –19, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ приема положителната атестация на маг. инж. Басри Кул,
докторант на задочно обучение по научното направление 5.2 Електротехника, електроника
и автоматика /научна специалност Електронизация/ с научни ръководители проф. д-р инж.
Рачо Маринов Иванов и доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов
 По доклад на доц. д-р инж. Боряна Цанева, ръководител катедра „Химия”беше
внесена за гласуване рецензия от доц. Александър Любомиров Лирков на „Ръководство за
лабораторни упражнения по химия - II част“ с автори доц. Александър Захариев, гл. ас. Камелия
Рускова, ас. Анелия Цанова и доц. Ивайло Минков.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.

 По доклад на доц. д-р инж. Димитър Арнаудов, ръководител катедра “Силова
електроника” беше внесено за гласуване предложение за отпечатване на:
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- учебник по дисциплината „Полупроводникова електроника“ /преработено и
допълнено издание/ с автори доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов и доц. д-р инж.
Евгенй Иванов Попов и рецензент проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков;
- учебник по дисциплината „ Градивни елементи в силовата електроника“ с автор проф.
д-р инж. Петър Трифонов Горанов и рецензент проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение монографията „Импулсна схемотехника” с автор доц.
д-р инж. Ангел Николаев Попов да бъде включена в плана на Издателството на ТУ-София
на мястото на непредадени ръкописи на учебни помагала.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.

Декан на ФЕТТ:
/доц. д-р инж. Емил Манолов/
Протоколчик:
/доц. д-р инж. Йорданка Марчева/
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