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ПРОТОКОЛ № 3 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 16.11.2022 г. от 14 часа в зала 

1434. 

Списъчен състав на ФС 24 члена, кворум 16, присъстват 20. 

Списъчен хабилитиран състав на ФС 21 члена, кворум 14, присъстват 18. 

Отсъстват: проф. Г. Ангелов, доц. В. Чумаченко, доц. Т. Тодоров, гл.ас. М. 

Маноева 

    

Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на договори, финансирани от НИС при ТУ – София  

Докладва:доц. д-р инж. Д.Арнаудов – Зам.-декан НПД 

2. Учебни въпроси 

       Докладва: проф. дтн инж. И. Пандиев – Зам.-декан УД 

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. Св. Андреев 

Членове:        доц. С. Табаков  

 Гл.ас. Д. Бадаров  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред:, 

Бяха представени пред ФС отчети по договори, сесия 2022 както следва: 

• отчет на научноизследователски проект „Перспективни ръководители“ г. 

№ 221ПР0008-03 на тема „Влияние на нови B3+ съдържащи комплекси върху 

получаването на биогаз от органични отпадъци“ с ръководител гл.ас.д-р инж. Анелия 

Цанова Донева. 

С явно гласуване отчетът беше приет единодушно. 
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• отчет на научноизследователски проект “Переспективни ръководители” 

по договор № 221ПР0001-03 към НИС при ТУ-София на тема „Текстилна система за 

онлайн мониторинг на биосигнали“ с ръководител гл. ас. Елена Николова.   

С явно гласуване отчетът беше приет единодушно. 

• отчет на научноизследователски проект “Переспективни ръководители” 

по договор № 221ПР0005-03 на тема „Изследователски стенд за оценка и анализ на 

енергийни потоци в електрически транспортни средства“ с ръководител гл. ас. д-р инж. 

Гергана Вачева-Станчева;  

С явно гласуване отчетът беше приет единодушно. 

• отчет на научноизследователски проект “Переспективни ръководители” 

по договор № 221ПР0003-03 на тема „Среда за обучение по силова електроника, 

базирана на виртуални инструменти“ с ръководител  гл. ас. д-р инж. Цвети Христов 

Хранов. 

С явно гласуване отчетът беше приет единодушно. 

• Отчет на 1-ви етап на научноизследователски проект в помощ на 

докторант (маг. инж. Димитър Трендафилов) по договор № 222ПД0014-03 към НИС при 

ТУ-София на тема „Използване на методи за машинно обучение за калибриране на 

нискобюджетни сензори за мониторинг на параметри на околната среда“ с р-л 

проф.Марин Маринов. 

С явно гласуване отчетът беше приет единодушно. 

По точка втора от дневния ред: 

• По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“,  беше внесено предложение за приемане на  индивидуален план на докторанта 

на задочно обучение по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика (докторска програма Методи, преобразуватели и уреди за измерване и 

контрол на физико-химични и биологични величини) на маг. инж. Росен Иванов 

Витанов с научен ръководител доц. д-р инж. Димитър Николов Николов.   

 Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

Гласували 18, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 
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• По доклад на проф. П. Якимов, ръководител катедра „Електронна 

техника“,  беше внесено предложение за възлагане на занятия на нехабилитирани и 

външни преподаватели за зимния семестър на учебната 2022/2023 г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат: 

✓ чл.-кор. проф. дтн Георги Михов – до 15 часа лекции (30 часа приведени в 

упражнения) и 10 часа изпити по Цифрова схемотехника, ОКС „Бакалавър”, 

Автомобилна електроника, ФЕТТ 

Гласували 19, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

✓ гл. ас. д-р Димитър Бадаров – до 5 часа лекции (10 часа приведени в упражнения) по 

Цифрова схемотехника, ОКС „Бакалавър”, Автомобилна електроника, ФЕТТ 

Гласували 19, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

✓ доц. д-р Тодор Павлов Костадинов – 30 часа лекции (60 часа приведени в 

упражнения), 30 часа упражнения и 3 часа изпити по Комуникационни мрежови 

устройства и обмен на данни, ОКС „Магистър”, редовно обучение, ИСДОМ, ФЕТТ 

Гласували 19, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

✓ доц. д-р Тодор Павлов Костадинов – 15 часа лекции (30 часа приведени в 

упражнения), 15 часа упражнения и 3 часа изпити по Комуникационни мрежови 

устройства и обмен на данни, ОКС „Магистър”, задочно, платено обучение, ИСДОМ, 

ФЕТТ 

Гласували 19, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

✓ маг. инж. Цветомир Лазаров – до 30 часа лаб. упражнения по Полупроводникови 

елементи, ОКС „Бакалавър”, задочно обучение, ЕФ 

Гласували 19, от тях ДА: 18, не подкрепям никого: 0, невалидни: 0 

Решение: ФС утвърждава предложението. 

 

По точка трета от дневния ред: 

• Проф. П. Якимов, ръководител на ТУЕС, представи измененията в 

Правилника на ТУЕС.  

С явно гласуване Правилникът беше приет единодушно. 

• По доклад на проф. И. Пандиев, зам.-декан по УД и председател на ФКК на 

ФЕТТ, беше внесено предложение през зимния семестър на учебната 2022/2023 г. да 

бъдат оценени следните дисциплини от Учебните планове на специалности 

„Електроника“ и „Автомобилна електроника“ за ОКС „Бакалавър“: 



  4 

 

Протокол №3 / 16.11.2022 

 

✓ Програмиране I; 

✓ Механика; 

✓ Теоретична електротехника 

✓ Аналогова схемотехника; 

✓ Електротехнически материали. 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 


