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ПРОТОКОЛ № 9
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 29.05.2018 г. от 14.00 часа.
При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 25.
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 20.
Отсъстват: доц. Б. Цанева, проф. Сл. Цанова – командировка в чужбина,
докторант Цв. Хранов- командировка в чужбина,
Дневен ред:
1. Издигане на кандидатури за участие в конкурс за избор на академици
(действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН.
Докладва: проф. д-р инж. Е. Манолов, Декан на
ФЕТТ
2. Кадрови въпроси
Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД
3. Възлагане на занятия за летен семестър на уч. 2017/18 година
Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД
4. Разни
С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.
Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:
Председател: проф. дтн инж. Иво Илиев
Членове:

проф. дтн инж. Михаил Анчев
проф. д-р инж. Валентин Видеков

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна
техника“, беше внесено предложение за издигане на кандидатурата на проф. дтн инж.
Георги Славчев Михов за участие в конкурса за член-кореспонденти (инженерни
науки) на БАН.
Деканът проф. Е. Манолов запозна ФС с доклада, представи кандидата и даде
думата за обсъждане. Изказа се доц. Г. Ангелов, който подкрепи кандидатурата.
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С явно гласуване изказванията бяха прекратени.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 20, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 2
Решение: ФС на ФЕТТ издига кандидатурата на проф. дтн инж. Георги Славчев
Михов за участие в конкурса за член-кореспонденти (инженерни науки) на БАН.
 По доклад на доц. дтн инж. мат. Николай Николов, ръководител катедра
„Теория на механизмите и машините” при МТФ на ТУ-София, беше внесено
предложение за издигане на кандидатурата на чл. кор. проф. дтн инж. Венелин
Стоянов Живков за участие в конкурса за академици (инженерни науки) на БАН.
Деканът проф. Е. Манолов запозна ФС с доклада, представи кандидата и даде
думата за обсъждане. Изказа се проф. М. Анчев.
С явно гласуване изказванията бяха прекратени.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 20, от тях ДА –16, НЕ – 1, БЕЛИ – 3
Решение: ФС на ФЕТТ издига кандидатурата на чл. кор. проф. дтн инж. Венелин
Стоянов Живков за участие в конкурса за академици (инженерни науки) на БАН.
По точка втора от дневния ред:
 По доклад на доц. д-р Боряна Цанева, ръководител катедра Химия, беше
внесено предложение за обявяване на свободно място за АД „асистент” в
професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Инженерна
химия“, за нуждите на катедра „Химия” с потенциален кандидат д-р Божидар Ивайлов
Стефанов.
Доц. Хинов представи потенциалния кандидат.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували: 20, от тях ДА –18, НЕ – 0, БЕЛИ – 2
Решение: ФС на ФЕТТ приема обявяването на свободно място за асистент
По точка трета от дневния ред:
 По доклад на доц. Димитър Арнаудов, ръководител катедра „Силова
електроника“ беше внесено предложение за възлагане на занятия, провеждане на
изпити и дипломни защити за м. юли и м. септември 2018г. на:
▫ проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов:
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- по дисциплините ПТ, ГЕСЕ, ЕПУЕД, ЕПЕЕС, ТЗУ за ФЕТТ, ФТК и ЕФ – редовно и
задочно обучение - до 40 часа;
- ръководство на дипломанти, рецензии и дипломни защити до 96 часа;
- ръководство на докторанти и изпити на докторанти до 10 часа.
▫ ас. Георги Христов Гигов:
- до 10 часа изпити по дисциплината ПКСЕТУ магистри редовно и задочно обучение
ФЕТТ;
- до 56 часа ръководство на дипломанти и рецензии на дипломни работи.
Възлагането се налага поради изтичане на трудовите им договори.
Хабилитираните членове на ФС и тези със степен д-р проведоха тайно
гласуване с резултат:
За проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов:
Гласували: 21, от тях ДА –21, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
За ас. Георги Христов Гигов:
Гласували: 21, от тях ДА –19, НЕ – 0, БЕЛИ – 2
Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна
техника“, беше внесено предложение за възлагане на хонорувани часове на проф. д-р
инж. Таничка Крумова Василева, както следва:
чуждестранни студенти, ОКС „Бакалавър”,
МФ- 45 ч. лекции, 21 часа лаб. упражнения и 1 ч. изпит;
ЕФ- 15 ч. лекции, 6 часа лаб. упражнения;,
ТФ- до 45 ч. лекции, 15 часа лаб. упражнения;
ФКСТ- 30 ч. лекции, 30 часа лаб. упражнения и 3 ч. изпит.
Хабилитираните членове на ФС и тези със степен д-р проведоха тайно
гласуване с резултат:
Гласували: 22, от тях ДА –19, НЕ – 2, БЕЛИ – 1
Решение: ФС на ФЕТТ приема предложението.
По точка четвърта от дневния ред


По доклад на доц. Д. Арнаудов, ръководител катедра „Силова електроника”

беше внесено предложение за включване в издателския план за 2018 година на ТУСофия на второ издание без промени спрямо първото издаване на ръководство по
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“Токозахранващи устройства” по задължителната дисциплината ТЗУ от учебните
планове за ФЕТТ и ФТК с автори Димитър Дамянов Арнаудов, Георги Христов Гигов и
Сталмир Николов Денчев, съгласно изискванията на “Правилата за издаване на учебна
литература в ТУ”.
С явно гласуване предложението беше прието.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна
техника“, беше внесено предложение за прекъсване на обучението за срок от една
година по лични причини (считано от 01.07.2018 год.) на задочен докторант
Александър Петков Радев, с научен ръководител проф. д-р инж. Емил Манолов.
С явно гласуване предложението беше прието.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра „Електронна
техника“, беше внесено предложение за прекъсване на обучението за срок от една
година по лични причини (считано от 01.04.2018 год.) на задочен докторант Анелия
Нинова Костадинова, с научен ръководител проф. д-р инж. Емил Манолов.
С явно гласуване предложението беше прието.


Проф. Е. Манолов внесе предложение за преглед на учебните програми на

дисциплините по новия учебен план.
С явно гласуване предложението беше прието.
 Доц. П. Якимов запозна ФС с писмото на Зам- ректора по УД за начина на
формиране на студентските оценки.
Декан на ФЕТТ:
/проф. д-р инж. Емил Манолов/
Протоколчик:
/доц. д-р инж. Йорданка Марчева/
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