
ФАКУЛТЕТ „Компютърни системи и управление“ 
Катедра „Програмиране и компютърни технологии“ 

 

Протокол № 1 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, 
състояло се на 23.09.2015 г. 

 
Дневен ред: 
1. Кадрови въпроси; 
2. Учебни въпроси; 
3. Текущи. 
 
Катедрен състав – 17 
Редуциран състав – 17 
Кворум – 12 
Присъстващи – 16 
Неприсъстващи – 1 (проф. д-р Стоян Малешков – отпуск в чужбина) 

 

По точка 1 от Дневния ред доц. Божков предложи да бъде гласувано обявяването на 

конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ към катедрата с евентуален 

кандидат маг. инж. Димо Иванов Чотров. Той е в процедура за придобиване на НС „Доктор“ 

с публична защита, насрочена на 30.09.2015 г. Конкурсът е по професионално направление 

5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност „Автоматизация на инже-

нерния труд и системи за автоматизирано проектиране”. 

Предложена бе Комисия по тайния вот в състав: 

Председател: доц. д-р Веска Ганчева; 

Членове: доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова и ас. Ани Димитрова. 

Комисията бе избрана със следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 16 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

След проведения таен вот относно обявяването на конкурс за заемане на академична 

длъжност „Главен асистент“ към катедра „ПКТ“ с евентуален кандидат маг. инж. Димо Ива-

нов Чотров по ПН 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, НС „Автоматизация на ин-

женерния труд и системи за автоматизирано проектиране” бяха Комисията по вота отчете 

следните резултати: 

Резултати от гласуването: 

ДА - 16 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ: Катедреният съвет на катедра „Програмиране 

и компютърни технологии“ предлага да бъде внесено на заседание на ФС на ФКСУ пред-

ложението за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асис-

тент” по професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, на-

учна специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране” с евентуален кандидат маг. инж. Димо Иванов Чотров. 

По точка 2 от Дневния ред бяха обсъдени проблеми на учебното натоварване на препо-

давателите в катедрата, както и възникналият проблем с дисциплината „Информатика І“ към 

СФ. Изказвания направиха доц. Божков, доц. Ангелова-Димитрова, проф. Момчев, 

проф.Горанова, гл.ас. д-р Георгиев. 



Проф. Момчев предложи за възникналия проблем да бъде потърсено съдействието на 

зам.-ректора по УД проф. Даков. 

По същата точка 2 от Дневния ред бяха обсъдени проблемите с натоварването и в дру-

гите факултети, поради намалял прием на студенти. Изказаха се ас. Вангелова, доц. Мин-

ковска, доц. Божков и проф. Момчев. Доц. Божков информира Катедрения съвет за това, че 

проф. Гоцева е изпратила списък с петима студенти, които ще се включат като хоноровани 

преподаватели за групи от ФКСУ и ФЕТТ. С цел осигуряване на учебно натоварване на доц. 

Божидар Георгиев, доц. Божков му отстъпва воденето на лекции на поток 10 на ФКСУ І курс. 

По точка 3 от дневния ред  изказване направи проф. Момчев, който напомни, че би би-

ло добре катедрата да има готовност със свои кандидатури за членове на АС и КС. Доц. 

Минковска предложи обединение около кандидатурите на проф. Момчев, проф. Малешков и 

доц. Божков. 

 
 
 
Протокол:     Председател на КС: 

/маг. инж. Стефанка Станкова/   /доц. д-р инж. Димитър Божков/ 
 
23.09.2015 г., София 

 


