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

 

Протокол № 2 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, 
състояло се на 05.10.2015 г. 

 
Дневен ред: 
1. Кадрови въпроси; 
2. Учебни въпроси; 
3. Текущи. 
 
Катедрен състав – 15 
Редуциран състав – 14 (проф. д-р Иван Момчев – командировка в чужбина) 
Кворум – 10 
Присъстващи – 13 
Неприсъстващи - 1 (доц. д-р Виргиния Димитрова – по неизвестни причини) 

 

По точка 1 от Дневния ред доц. Божков предложи да бъде направен избор за заемане 

на академична длъжност „Асистент“ към катедрата. Конкурсът е по професионално направ-

ление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност  „Автоматизирани 

системи за обработка на информация и управление” и срокът за подаване на документи е 

изтекъл на 17.09.2015 г. По този конкурс документи и подал един единствен кандидат маг. 

инж. Любомир Андреев Милков, който е отчислен с право на защита редовен докторант към 

катедра „Програмиране и компютърни технологии“. Доц. Божков информира членовете на 

съвета, че инж. Милков е на основен трудов договор към фирма, и не е ясно дали ще прие-

ме да премине на основен трудов договор към ТУ. 

Предложена бе комисия по тайния вот в състав: 

Председател: доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова; 

Членове: ас. Мария Евтимова и ас. Ани Димитрова. 

Комисията бе избрана със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 13 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

След проведен таен вот, относно изборът на кандидата за заемане на академична 

длъжност „Асистент“ Комисията по вота отчете следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 10 НЕ - 2 БЕЛИ - 1 

РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ: Катедреният съвет на катедра „Програмиране 

и компютърни технологии“ избира маг. инж. Любомир Андреев Милков да заеме акаде-

мичната длъжност „Асистент” по професионално направление 5.3. „Комуникационна и 

компютърна техника”, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на 

информация и управление ” и предлага на ФС на ФКСУ да утвърди този избор. 

По точка 2 от Дневния ред: 

2.1. Във връзка с предишни обсъждания на Катедрения съвет, с явен вот бяха гласува-

ни размествания на титуляри на дисциплини, по които води катедрата. Поради факта, че в 

предвидените размествания на титуляри на дисциплини доц. Минковска поема дисциплина-

та „Информатика“ за МФ, с досегашен титуляр доц. Божидар Георгиев, доц. Божков потвър-

ди, че му отстъпва воденето на лекции на поток 10 на ФКСУ І курс. 



Предложенията за нови титуляри на дисциплини бяха подложени на гласуване с явен 

вот: 

Титуляр Дисциплина Факултет Хорариум 

Л ЛУ 

доц. д-р Веска Стефанова Ганчева ПИК І 

ПИК ІІ 

ЕФ 

ЕФ 

30 

30 

30 

15 

доц. д-р Виргиния Тодорова Димитрова Информатика 

ПИК ІІ 

МФ 

ФЕТТ 

15 

30 

30 

30 

доц. д-р Даниела Велева Минковска Информатика 

Информатика 

ЕМФ/МТФ 

МФ 

30 

30 

45 

45 

доц. д-р Божидар Стефанов Георгиев ПИК І ФКСУ 30 30 

гл.ас. д-р Веселин Евгениев Георгиев Информатика І 

 

Информатика ІІ 

(Програмиране) 

МФ (спец. 

Мехатроника) 

МФ (спец. 

Мехатроника) 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

Резултати от гласуването: 

ДА - 13 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

2.2. С явен вот при пълно единодушие бяха възложени часове за провеждане на лабо-

раторни упражнения в бакалавърски и магистърски курс на обучение в ТУ-София в рамките 

на зимен семестър на учебната 2015/2016 г.на следните хонорувани преподаватели: 

І. За бакалавърски курс на обучение в ТУ-София  

1. маг.инж. Милка Иванова Иванова-Христова – инженер МФ, Инженерен дизайн 

 „Информатика І” за І-ви курс СФ - до 180 часа; 

 „Информатика” за І-ви курс ТФ - до 100 часа 

2. маг.инж. Олег Кирилов Малинов – инженер кат. ПКТ - „ПИК І” за І-ви курс ФКСУ 

– до 480 ч.; 

3. д-р инж. Димо Иванов Чотров - „ПИК І” за І-ви курс ФА – до 200 ч.; 

4. Деница Йорданова Цонина – студент ІІІ курс ФКСУ - „ПИК І” за І-ви курс ФЕТТ – 

до 150 ч.; 

5. Делчо Радославов Димитров – студент ІІІ курс ФКСУ - „ПИК І” за І-ви курс 

ФКСУ – до 120 ч.; 

6. Георги Диянов Петров– студент ІІ курс ФКСУ - „ПИК І” за І-ви курс ФКСУ – до 

120 ч.; 

7. Георги Христов Георгиев– студент ІІ курс ФКСУ - „ПИК І” за І-ви курс ФКСУ – 

до 120 ч.; 

8. Стоян Генов Богданов – магистър ФКСУ - „ПИК І” за І-ви курс ФКСУ – до 120 

ч.; 

9. маг.инж. Христо Михайлов Стоев – докторант ПКТ, ФКСУ - „ПИК І” за І-ви курс 

ЕФ – до 180  ч 

10. маг. инж. Илиян Любомиров Начев - докторант ПКТ, ФКСУ - „ПИК І” за І-ви курс 

ФА – до 180 ч.; 

11. маг. инж. Стоян Жоров Керефейн - докторант ПКТ, ФКСУ - „ПИК І” за І-ви курс 

ФА – до 180 ч.; 



12. Владимир Спиридонов Цветков – пенсионер - „Информатика” за І-ви курс ФТ – 

до 250 ч. 

13. Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер 

 „ПИК ІІІ” за ІІ-ри курс ФЕТТ – до 180 ч. 

 „Информатика ІІІ“ за ІІ-ри курс МФ – до 100 ч. 

14. маг.инж. Стефанка Тодорова Станкова – инженер кат. ПКТ - „Информатика” 

за І-ви курс ФТ – до 280 ч. 

15. маг.инж. Васил Атанасов Бандеров – инженер телекомуникации, кат. КМ, 

ФТК 

 „Информатика” за І-ви курс ФТ – до 150 ч. 

 „ПИК І” за І-ви курс ЕФ – до 50 ч. 

ІІ. За магистърски курс на обучение в ТУ-София  

1. маг.инж. Христо Михайлов Стоев – докторант ПКТ, ФКСУ - „Софтуерно ин-

женерство” - магистри ФКСУ, специалност КТПП – 30 ч. 

2.3. Доц. Божков запозна катедрата с писмен доклад от 3-ма от авторите (доц. Минковс-

ка, доц. Стоянова, ас. Дишлиев) на „Ръководство по „Информатика““, съдържащ искане за 

гласуване относно допечатване на учебното пособие, поради изчерпана наличност. Напом-

нено беше, че съгласно Протокол № 13/07.10.2013 г. е направена вербална препоръка за 

редакция на учебното пособие. 

Доц. Стоянова, ръководството беше депозирано в канцеларията на катедрата за препо-

ръки. Само Веселин Георгиев направи такива. 

Доц. Минковска, по всички забележки сме готови да коментираме. 

Ас. Вангелова, можем ли да вземем решение без съгласието на 4-тия автор? 

Доц. Минковска, той не е член на съвета. 

Ас. Дишлиев, устно той е потвърдил съгласието си. 

Гл. ас. Георгиев, изказвам се, тъй като беше цитирано моето име. До този момент няма-

ме случай някой да представи материал след направени корекции, и да не обсъдим научно 

представеното. Коригираната версия трябва да бъде рецензирана. Кое от двете правим: из-

даваме старата или рецензираме новата? 

Доц. Божков, авторите могат да докладват промени или формално да гласуваме допе-

чатка. Грешките от миналото могат да се ползват за поука, но да не внасяме шум в система-

та. Смятате ли, че трябва да влезем в режим преглед на корекциите. 

Доц. Минковска, всички забележки, които считаме, че са правилни, сме ги отстранили: аз 

– в 16 страници, доц. Стоянова – в 11, ас. Дишлиев - 2 забележки в 2 страници. 

Доц. Ганчева, на мен не ми стана ясно, че доц. Шишеджиев е съгласен. От неговия 

имейл не разбирам точно това, което се казва. 

Проф. Горанова, Богдан Шишеджиев не пише, че е съгласен да се издаде ръководство-

то. Доц. Минковска да не ме обвинява. Била съм рецензент и тогава съм преценила, че за 

тези студенти, за които е предназначено то става. От етична гледна точка е редно да се съ-

образяваме едни с други. Това, че Богдан Шишеджиев не е член на Катедрения съвет, не 

значи, че трябва да го изтрием от съзнанието си. Аз съм се съветвала с него по много въп-

роси и той винаги е бил насреща и ми е бил опора. 

Доц. Божков, да гласуваме за допечатката и да го представим на ФС. Всеки може да 

вземе аргументирано решение. Корекции за следващо издание да обсъдим в по-спокоен 



академичен разговор. Прав ли съм да допусна гласуване? Моля нека гласуваме с явен вот. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ – 3 

Доц. Божков, нека бъде показан новият вариант, за да го обсъдим на следващ съвет, за-

едно със забележките и коментарите. 

Гл. ас. Георгиев, това решение ли е или пожелание? 

Доц. Божков, гласуваме решение да се представи за коментар за следващо издаване. 

РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ: Катедреният съвет на катедра „Програмиране 

и компютърни технологии“ реши учебното пособие „Ръководство по „Информатика““ с 

автори доц. Шишеджиев, доц. Стоянова, доц. Минковска и ас. Дишлиев, да бъде предста-

вено на вниманието на катедрата за коментар преди следващ тираж. 

Ас. Калчева, няма нищо налице. 

Доц. Ганчева, какво да обсъждаме, след като няма стара версия, забележки и нова вер-

сия? 

Доц. Минковска, Веселин Георгиев да представи забележките си до цялата катедра. 

Гл. ас. Георгиев, съгласен, но как, като няма електронен вариант? 

Доц. Минковска, старата версия я има в електронен вариант, новата – само корекции. 

Гл. ас. Георгиев, ако не съм автор, мога ли да го ползвам в учебен процес? 

Ас. Дишлиев, разбира се; какво е това тенденциозно отношение към колегите? 

Гл. ас. Георгиев, повярвай ми, не е. 

По точка 3 от Дневния ред: 

3.1. С единодушен явен вот за отговорник по ПБ беше избран маг. инж. Олег Малинов; 

3.2. На обсъждане беше поставен въпросът кандидатурите на кои хабилитирани препо-

даватели от катедрата да бъдат издигнати за членове на АС и КС. Проф. Момчев отсъства 

поради командировка в чужбина, но на предходен Катедрен съвет изказа мнение, че ако бъ-

де подкрепен от катедрата, би се кандидатирал за член на АС. 

Ас. Дишлиев, предлагам проф. Малешков. 

Доц. Минковска, предлагам доц. Божков. 

Проф. Малешков, в средата на следващата година навършвам 65 години. Член съм на 

КС и трябва да се консултирам. 

Гл. ас. Георгиев, тъй като изборът за АС и КС са едновременно, къде предпочитате? 

Проф. Малешков, КС. 

С явен вот единодушно бяха гласувани кандидатурите на проф. Момчев и доц. Божков 

за членове на АС, а проф. Малешков – за КС 

РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ: Катедреният съвет на катедра „Програмиране 

и компютърни технологии“ предлага проф. Момчев и доц. Божков да участват като кан-

дидати в избора за членове на АС, а проф. Малешков – за КС. 

3.3. Вземане на решение относно воденето на лекции на магистрите в специалности 

КТПП и КТНС. 

Проф. Малешков, предлагам да вземем решение, че когато групите са под 8 човека, 

обучението ще е на консултативен принцип, а всеки колега да ги води както прецени. 

Явен единодушен вот. 



РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ: Катедреният съвет на катедра „Програмиране 

и компютърни технологии“ реши при групи на магистрите под 8 човека, обучението да 

се води на консултативен принцип. 

3.4. Обявена е ликвидационна сесия за магистри в периода 12-24.10.2015 г. 

 

 

 
 
 
Протокол:     Председател на КС: 

/маг. инж. Стефанка Станкова/   /доц. д-р инж. Димитър Божков/ 
 
05.10.2015 г., София 

 


