
1 
 

Протокол N8/ 13.04.2022 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 13.04.2022 г. от 15.00ч в зала1434.  

Списъчен състав на ФС 27 члена, редуциран състав 25, кворум 17, присъстват 21.      

Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, редуциран състав 20, кворум 14, 

присъстват 17.  

Отсъстват: проф. Сл. Цанова- команд. в чужбина;  доц. С. Андреев – отпуск по болест; 

доц. В. Чумаченко, доц. К.Аспарухова, доц. Т. Тодоров; студ. М. Кожухарски 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси  

Докладва: доц. д-р инж. Д. Арнаудов – зам. Декан по НПД 

2. Учебни въпроси  

Докладва: доц. 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: Проф. М. Маринов   

Членове:        Доц. Ал. Захариев  

  Доц. Г. Добриков 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

• По доклади на проф. Г. Ангелов – р-л катедра „Микроелектроника“ и проф. П. 

Якимов – р-л катедра „Електронна техника“, беше внесено предложение проф. дн. 

Славка Славчева Цанова от катедра „Микроелектроника“ ФЕТТ да бъде преместена в 

академичния състав на катедра „Електронна техника“, считано от 01.05.2022 г. 

 Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували  ЗА: 19 ;  Не подкрепям: 2;    Невалидни: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението.  

• По доклад на проф. П. Якимов, р-л катедра „Електронна техника“ беше внесено 

предложение  за удължаване на срока на трудовия договор на доц. д-р инж. Стела 

Ангелова Стефанова от Технологично училище „Електронни системи” към ТУ – София 

с 1 (една) година (първо продължение), считано от 22.06.2022 г. 

Членовете на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували  ЗА: 21 ;  Не подкрепям: 0;    Невалидни: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението. 
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По точка втора от дневния ред: 

• Доц. Стела Стефанова, Директор на ТУЕС, представи пред ФС за 

разглеждане и приемане на критериите за оценяване на дипломни работи – част теория 

и част практика за придобиване на трета степен на професионална квалификация на 

учениците от 12-ти клас на Технологично училище „Електронни системи“ към 

Технически Университет - София. 

С явно гласуване  предложението беше прието единодушно.  

 

• По доклад на проф. Г. Ангелов, ръководител катедра „Микроелектроника“ 

беше внесено предложение за приемане на тема на докторантурата и индивидуален 

учебен план на маг. инж. Раде Томов – докторант редовно обучение по професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Технология на електронното производство“ с научен ръководител доц. д-р Мария 

Александрова–Пандиева. 

Темата е „Изследване на многослойни метализационни системи в съвременните 

микро- и наноелектронни устройства“. 

Хабилитираните преподаватели проведоха тайно гласуване с резултат:  

Гласували ЗА: 17 ;  Не подкрепям : 0;    Невалидни: 0 

Решение: ФС на ФЕТТ утвърждава предложението 

 

По точка трета от дневния ред: 

• Проф. И. Илиев представи разпределението на бюджета на факултета. 

С явно гласуване предложението за разпределение на средствата беше прието 

единодушно. 

• Проф. И. Илиев внесе предложение за ДМС от 500 (петстотин) лева на 

всички членове на факултета по случай празника 24 май.  

С явно гласуване предложението за беше прието единодушно. 

 

 

 

Декан на ФЕТТ: 

        (проф. дтн инж. Иво Илиев) 

Протоколчик: 

       (доц. д-р инж. Йорданка Марчева) 

 

 


