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

 

Протокол № 4 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, 

състояло се на 13.11.2015 г. 

 

Дневен ред: 

1. Избор на ръководител катедра „Програмиране и компютърни технологии“ за мандат 

2015 - 2019 година 

 

Катедрен състав – 15 

Редуциран състав – 15 

Кворум – 10 

Присъстващи – 14 

Неприсъстващи - 1 (ас. Стефан Дишлиев – учебна заетост) 

 

Председателстващ заседанието на Катедрения съвет е доц. д-р инж. Мария Ангелова 

Ангелова-Димитрова, зам.-ръководител катедра „Програмиране и компютърни технологии“. 

По предложение на доц. д-р М. Ангелова, дневният ред беше подложен на гласуване и 

приет с явен вот при пълно болшинство. 

Доц. д-р М. Ангелова, По точка 1 от Дневния ред, поради изтичане на мандат 2011 - 

2015 г., днес ще проведем избор за заемане на длъжността Ръководител катедра „Програ-

миране и компютърни технологии“ за мандат 2015 – 2019 г., моля за вашите номинации. 

Проф. д-р И. Момчев, за следващия мандат (2015-2019 г.) издигам кандидатурата на 

доц. д-р Димитър Божков. За времето от януари до днес, в което довърши мандата на проф. 

Горанова, доц. Божков положи усилия. Трябва обаче да сме наясно, че предстоят още труд-

ни моменти. Всички ние го познаваме и считам, че той е добре поставен и приет и на факул-

тетно ниво. 

Доц. д-р М. Ангелова, Подкрепям предложението на проф. Момчев по всички, изброени 

от него причини. 

Доц. д-р Д. Божков, Благодаря за доверието. Много съм взел от катедрата, но не съм 

бил в mainstream. Други колеги са се натоварвали с катедрените дела. Считам, че има време 

да вземеш и такова да жънеш. Сега е това време. Благодаря за доверието. 

Доц. д-р М. Ангелова, Колеги, има ли други предложения? Моля да подложим на гласу-

ване прекратяване на обсъжданията. 

Прекратяването на разискванията беше прието с пълно болшинство. 

Доц. д-р М. Ангелова, Предлагам да гласуваме Комисия по тайния вот в състав: 

Председател: Доц. д-р Даниела Велева Минковска 

Членове: Ас. Ани Костадинова Димитрова 

 Ас. Мария Савова Евтимова 



Комисията беше подложена на гласуване и приета със следните Резултати от гласу-

ването: 

ДА - 14 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Комисията проведе тайно гласуване за избора на доц. д-р инж. Димитър Божков Божков 

за Ръководител катедра „Програмиране и компютърни технологии” към ФКСУ за мандат 

2015 - 2019 година. 

След преброяване на бюлетините доц. д-р Д. Минковска докладва следните Резултати 

от гласуването: 

ДА - 14 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра „Програмиране и 

компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСУ да утвърди избора 

на доц. д-р инж. Димитър Божков Божков за Ръководител катедра „Програмиране и ком-

пютърни технологии” към ФКСУ за мандат 2015 - 2019 година. 

Доц. д-р Д. Божков, Благодаря за подкрепата. Според мен, мандатна програма е нещо 

силно амбициозно. Считам, че трябва за се действа не проактивно, а рефлективно. 

Демографията на катедрата е лоша. Професорите се пенсионират или предстои да из-

лязат в пенсия. Асистентите и доцентите са малко. Трябва да търсим нови хора, да задър-

жим тези, които имаме. 

Ценността на катедрата е сериозното отношение към учебния процес. Школата, която 

създаде проф. Малешков – лабораторията по „Виртуална реалност“ и младите хора, които 

работят с него. Не трябва да оставаме с несбъднати мечти, трябва да оставяме нещо след 

себе си. 

Иска ми се атмосферата в катедрата да е конструктивна и приятелска. В катедрата ни е 

силата, сами сме просто добри професионалисти. 

Проф. д-р И. Момчев, Трябва да сме по-агресивни в привличането на магистри. Тази го-

дина са само шестима, но са активни. Трябва да сме и реалисти, в целия ВУЗ са малко. 

 

Протокол: Председател на КС: 

         /маг. инж. Стефанка Станкова/         /доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова/ 

 
13.11.2015 г., София 


