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

 

Протокол № 6 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 11.01.2016 г. 

Дневен ред: 

1. Докторантски въпроси: 

1.1. Атестиране на ас. инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова, докторант в 

самостоятелна форма на обучение по докторска програма „Автоматиза-

ция на области от нематериалната сфера“ за работата през 2015 г.; 

1.2. Молба от маг. инж. Илиян Любомиров Начев, редовен докторант по док-

торска програма „Автоматизация на инженерния труд и системи за авто-

матизирано проектиране“ за удължаване срокът на докторантурата с 6 

(шест) месеца, считано от 01.03.2016 г. 

1.3. Молба от маг. инж. Александър Божидаров Русев, задочен докторант по  

докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на инфор-

мация и управление“ за удължаване срокът на докторантурата с 1 (една) 

година, считано от 01.12.2015 г. 

2. Кадрови въпроси 

2.1. Избор на зам. ръководител катедра за мандат 2015-2019 г.; 

2.2. Гласуване състав на Комисия по конкурс за заемане на АД „Главен асис-

тент“ с евентуален кандидат маг. инж. д-р Димо Иванов Чотров по ПН 

5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, НС „Автоматизация на ин-

женерния труд и системи за автоматизирано проектиране“. 

3. Учебни въпроси – обсъждане на предложен от проф. д-р Огнян Наков нов 

учебен план за специалност „Софтуерни технологии“; 

4. Текущи. 

Катедрен състав – 15 

Редуциран състав – 15 

Кворум – 10 

Присъстващи – 12 

Неприсъстващи - 3 (проф. д-р Иван Момчев – по болест, доц. д-р Виргиния 

Димитрова – платен отпуск, ас. Стефан Дишлиев – учебна заетост) 

По точка 1.1. от Дневния ред проф. д-р Мариана Горанова, в качеството си на 
научен ръководител на докторант ас. Елена Калчева-Йовкова запозна катедрения 
съвет с извършеното от докторанта през 2015 г. 



Ас. инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова е зачислена в докторантура на са-

мостоятелна форма на обучение по ПН 5.3 „Комуникационна и компютърна техни-

ка“, ДП „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ на 21.01.2014 г. 

Срокът на завършване на докторантурата е 21.01.2017 г. Тема на дисертацията: 

„Сегментиране на анатомични структури от медицински изображения“, научен ръ-

ководител проф. д-р инж. Мариана Евстатиева Горанова. 

Отбелязано беше, че за изминалата година е извършена научно-

изследователска и експериментална работа, включваща проектиране и разработ-

ване на комбиниран алгоритъм за елиминиране на фон и артефакти, проектиране 

на комбиниран метод за автоматизирано сегментиране на костни структури, про-

ведени са експерименти за тестване на предложените методи, участие в изследо-

вателски проект № 152ПД0021-09 в помощ на докторант в сесия 2015 г. на НИС 

при ТУ – София с успешно приключване на първи етап. Написани са части от гл. 

2, 3 и 4. Направени са 3 публикации – 2 на международната конференция в Дурас, 

Албания и 1 в списанието “Computer Science and Engineering”, подготвя самостоя-

телна публикация. Провежда лабораторните упражнения по дисциплините „Прог-

рамиране и използване на компютри“ І, ІІ и ІІІ част. 

Във връзка с посоченото по-горе, бе предложено да се гласува положителна 

атестация. 

При проведеният явен вот, положителната атестация за работата на гл.ас. 
инж. Елена Калчева-Йовкова през 2014 г.  беше гласувана с пълно болшинство. 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра „Програ-

миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСУ 

да гласува положителна атестация за работата през 2015 г. на зачислената в 

докторантура на самостоятелна подготовка ас. инж. Елена Петкова Калчева-

Йовкова. 

По точка 1.2. от Дневния ред проф. д-р Стоян Малешков, в качеството си на 

научен ръководител на редовен докторант маг. инж. Илиян Любомиров Начев де-

позира неговата молба за удължаване срокът на докторантурата с 6 (шест) месе-

ца без право на получаване на стипендия, считано от 01.03.2016 г. 

Маг. инж. Илиян Любомиров Начев е зачислен със Заповед № 641/01.03.2013 

г. по ПН 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, ДП „Автоматизация на ин-

женерния труд и системи за автоматизирано проектиране“. Тема на дисертацията: 

„Взаимодействие човек-среда в системите за виртуална и разширена реалност 

чрез мобилни смарт устройства“. Срок на завършване: 01.03.2016 г. 

Мотивите за исканото удължаване на срока на докторантурата с шест месеца 

е необходимост от допълнително време за приключване на заключителните дей-

ности по оформяне на дисертационния труд. 

На членовете на Катедрения съвет беше предложено да гласуват Комисия по 

тайния вот в състав: 

Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 



Членове: Ас. Анастасия Димитрова Вангелова 

 Ас. Мария Савова Евтимова 

Комисията беше подложена на гласуване и приета от членовете на Катедре-

ния съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване относно искането на маг. инж. 

Илиян Начев за удължаване срокът на докторантурата му с шест месеца, считано 

от 01.03.2016 г. 

След преброяване на бюлетините Комисията докладва следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра „Програ-

миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСУ 

да гласува положително относно молбата на редовен докторант маг. инж. 

Илиян Любомиров Начев за удължаване срокът на докторантурата му с 6 

(шест) месеца, считано от 01.03.2016 г. 

По точка 1.3. от Дневния ред проф. д-р Мариана Горанова, в качеството си на 

научен ръководител на задочен докторант маг. инж. Александър Божидаров Русев 

депозира неговата молба за удължаване срокът на докторантурата с 1 (една) го-

дина, считано от 01.12.2015 г. 

Тема на дисертационни я труд: „Методи и средства за прилагане на научни 
изчисления в CLOUD среда“, научен ръководител проф. д-р Мариана Евстатиева 
Горанова. 

На членовете на Катедрения съвет беше предложено да гласуват Комисия по 

тайния вот в състав: 

Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

Членове: Ас. Анастасия Димитрова Вангелова 

 Ас. Мария Савова Евтимова 

Комисията беше подложена на гласуване и приета от членовете на Катедре-

ния съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване относно искането на маг. инж. 

Александър Русев за удължаване срокът на докторантурата му с една година, 

считано от 01.12.2015 г. 

След преброяване на бюлетините Комисията докладва следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 



Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра „Програ-

миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСУ 

да гласува положително относно молбата на редовен докторант маг. инж. 

Александър Божидаров Русев за удължаване срокът на докторантурата му с 1 

(една) година, считано от 01.12.2015 г. 

По точка 2.1. от Дневния ред доц. д-р Димитър Божков, в качеството си на ръ-

ководител катедра издигна кандидатурата на доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-

Димитрова за заместник ръководител катедра за мандат 2015-2019 г., обоснова-

вайки се с досегашното отговорно отношение на доц. Ангелова-Димитрова към 

дейностите, които извършва. 

Изказване в подкрепа на предложението на доц. Божков направи доц. д-р Да-

ниела Минковска. 

Други кандидатури не бяха издигнати. 

На членовете на Катедрения съвет беше предложено да гласуват Комисия по 

тайния вот в състав: 

Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

Членове: Ас. Анастасия Димитрова Вангелова 

 Ас. Мария Савова Евтимова 

Комисията беше подложена на гласуване и приета от членовете на Катедре-

ния съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване относно изборът на доц. д-р Ма-

рия Ангелова Ангелова-Димитрова за заместник ръководител катедра за мандат 

2015-2019 г. 

След преброяване на бюлетините Комисията докладва следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 1 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програ-

миране и компютърни технологии“ избира доц. д-р инж. Мария Ангелова Анге-
лова-Димитрова за заместник ръководител на катедра „Програмиране и ком-
пютърни технологии“ към ФКСУ. 

По точка 2.2. от Дневния ред на членовете на катедрения съвет бе предло-

жено да гласуват състав на Комисия по конкурс за заемане на АД „Главен асис-

тент“ с евентуален кандидат маг. инж. д-р Димо Иванов Чотров по ПН 5.3. „Кому-

никационна и компютърна техника“, НС „Автоматизация на инженерния труд и 

системи за автоматизирано проектиране“. 

Предложеният състав е както следва: 



А. Вътрешни 

1. проф. д-р Огнян Наков Наков  

2. проф. д-р Даниела Асенова Гоцева  

3. проф. д-р Стоян Богданов Малешков  

Резервен член: 

 
доц. д-р Милена Кирилова Лазарова 

Б. Външни 

1. проф. д-р Иван Крумов Куртев 

2. проф. д-р Владимир Димитров Лазаров  

Резервен член: 

 
проф. д.т.н. Живко Йорданов Железов  

За председателстващ първото заседание на Комисията се 
предлага проф. д-р инж. Огнян Наков Наков 

Бяха направени изказвания относно коректността на подреждане на членове-

те на Комисията. Съображенията включваха мненията, че на първо място би 

следвало да стои името на Декана проф. Гоцева, както и че би следвало в съста-

ва на Комисията да бъдат включени двамата ръководители на катедри, за чиито 

нужди е открит конкурсът. 

Проф. д-р Малешков изтъкна, че съставът на Комисията е съгласуван с него 

(като научен ръководител по време на докторантурата на евентуален кандидат 

маг. инж. д-р Димо Иванов Чотров) и той е дал своето съгласие. 

На членовете на Катедрения съвет беше предложено да гласуват Комисия по 

тайния вот в състав: 

Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

Членове: Ас. Анастасия Димитрова Вангелова 

 Ас. Мария Савова Евтимова 

Комисията по тайния вот беше подложена на гласуване и приета от членовете 

на Катедрения съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване относно състава на Комисия по 

конкурс за заемане на АД „Главен асистент“ с евентуален кандидат маг. инж. д-р 

Димо Иванов Чотров. 

 След преброяване на бюлетините Комисията докладва следните 

Резултати от гласуването: 

А. Вътрешни 
    

  

1. проф. д-р Огнян Наков Наков  ДА 12 НЕ 0 БЕЛИ 0 

2. проф. д-р Даниела Асенова Гоцева  ДА 12 НЕ 0 БЕЛИ 0 

3. проф. д-р Стоян Богданов Малешков  ДА 12 НЕ 0 БЕЛИ 0 



Резервен член: 
    

  

 
доц. д-р Милена Кирилова Лазарова ДА 12 НЕ 0 БЕЛИ 0 

Б. Външни 
    

  

1. проф. д-р Иван Крумов Куртев ДА 12 НЕ 0 БЕЛИ 0 

2. проф. д-р Владимир Димитров Лазаров  ДА 12 НЕ 0 БЕЛИ 0 

Резервен член: 
    

  

 
проф. д.т.н. Живко Йорданов Железов  ДА 12 НЕ 0 БЕЛИ 0 

За председателстващ първото заседание 
на Комисията се предлага проф. д-р инж. 
Огнян Наков Наков 

ДА 12 НЕ 0 БЕЛИ 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програ-

миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСУ 

да гласува Комисията по конкурс за заемане на АД „Главен асистент“ с евен-

туален кандидат маг. инж. д-р Димо Иванов Чотров по ПН 5.3. „Комуникационна 

и компютърна техника“, НС „Автоматизация на инженерния труд и системи за 

автоматизирано проектиране“ да бъде в състав както следва: 

А. Вътрешни 

1. проф. д-р Огнян Наков Наков  

2. проф. д-р Даниела Асенова Гоцева  

3. проф. д-р Стоян Богданов Малешков  

Резервен член: 

 
доц. д-р Милена Кирилова Лазарова 

Б. Външни 

1. проф. д-р Иван Крумов Куртев 

2. проф. д-р Владимир Димитров Лазаров  

Резервен член: 

 
проф. д.т.н. Живко Йорданов Железов  

За председателстващ първото заседание на Комисията се 
предлага проф. д-р инж. Огнян Наков Наков 

По точка 3 от Дневния ред доц. д-р Димитър Божков предложи на членовете 

на Катедрения съвет да обсъдят предложения от проф. д-р Огнян Наков в края на 

2015 г. първоначален вариант за нов учебен план на специалност „Софтуерни 

технологии“. 

Към днешна дата (11.01.2016 г.) са изпратени предложения както следва: 

1. От проф. д-р Стоян Малешков за включване на дисциплината „Вирту-

ална реалност“ в VІІІ семестър; 

2. От доц. д-р Виргиния Димитрова за включване на задължителна дис-

циплина „Интерактивни системи“ във ІІ семестър и избираема от Списък 7 „Нефо-

тореалистична визуализация“ в VІІ семестър; 



3. От доц. д-р Даниела Минковска за включване на задължителна дис-

циплина „Мултимедийни технологии и програмиране (Скриптови езици)“ в ІІІ се-

местър. 

Доц. д-р Даниела Минковска поясни, че е предложената от нея дисциплина е 

по-подходящо да бъде изучавана след V или VІ семестър, но възможностите за 

предлагане на дисциплини в тези семестри са силно ограничени. 

Проф. д-р Стоян Малешков също изказа становището си, че е посочил дис-

циплината „Виртуална реалност“ като възможна, но счита, че катедрата трябва да 

настоява за обособяването на учебен модул. 

Доц. д-р Димитър Божков изказа мнението си, че предложението за нов уче-

бен план за специалност „Софтуерни технологии“ е доста прибързано, и че от не-

го не излизат на преден план моментите, изтъкнати от проф. Наков от срещата с 

него (Протокол № 3/02.11.2015 г.) за сегментиране на катедрите във факултета и 

техните приноси и отговорности. Той сподели, че е провел разговори с колеги, да-

ли интересни предложения, които вероятно няма да бъдат одобрени, тъй като се 

целят по-нависоко. Катедрата има достатъчно дисциплини в І и ІІ семестър и има 

желание да обучава студенти от по-горните курсове. В плана списъците не са 

структурирани. Струва си да се защитава позицията тези списъци да са организи-

рани като модули и всяка катедра да отговаря за по един модул. Това не означа-

ва, че резултатът ще е коренно различен, но структуриране по подходящ начин и 

разположение в VІ-VІІ-VІІІ семестър ще е интересно предизвикателство особено 

за по-младите колеги в катедрата. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев – Общото събрание на ФКСУ взе решение за 

нещо различно от това, което се прави. Предполагаше вертикално разпределение 

по модули и всяка катедра да получи модул и съответния брой студенти, като по 

този начин носи отговорност за модула и обучението. Писмото гласи, че трябва да 

разположим нашите дисциплини на свободните места, които са предимно в І и ІІ 

семестър. В VІІ и VІІІ семестър са разположени „Компютърна графика“ и „Мулти-

медия“, в ІV-ти са „Програмни езици“, в V-ти – „Операционни системи“ и „Компютър-

ни архитектури“. Как да сложим нещо преди това? Относно предложенията на ко-

легите – проф. Наков на срещата с нас подчерта, че дисциплините трябва да са с 

практическа, а не с теоретична насоченост. Имам и друго съображение – от І и ІІ 

семестър са махнати основни общообразователни дисциплини. Ако ние вместим 

наши дисциплини на тяхно място, когато това бъде видяно, общото мнение ще е, 

че ние сме им ги взели. Настоявам, че има решение на ОС на ФКСУ и трябва да 

се придържаме към него. Ако се спасяваме поединично – добре, но ние получихме 

от проф. Наков уверение, че ще имаме модул. 

Доц. д-р Димитър Божков – това са двата варианта – всеки поединично или да 

искаме преразглеждане на този учебен план с освобождаване на място за модул 

(направление или тематична насока) в горните курсове. 



Проф. д-р Стоян Малешков – считам, че това предложение не предполага 

обособяването на модул, но ние трябва да настояваме за формирането на такъв 

в V - VІІІ семестър. 

Ас. Елена Калчева-Йовкова – това, което беше обещано е различно от този 

план, който разглеждаме. Нали нямаше да се копират дисциплини от съществу-

ващи специалности? Този план повтаря досегашен. Основополагащите дисципли-

ни да са І и ІІ семестър, а модул в V – VІІІ. 

Доц. д-р Димитър Божков, списъците и дисциплини от основния курс трябва 

да се структурират в отделни модули. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев – те са обособени в 2 модула: „Програмни сис-

теми“ и „Индустриални компютърни системи“. 

Доц. д-р Даниела Минковска – трябва да защитаваме позицията за формира-

не на трети модул. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев – съгласен съм с доц. Минковска, утре трябва да 

настоявате за сваляне на дисциплини надолу и формиране на специализация. 

Доц. д-р Димитър Божков – ще обобщя мненията от днес, като моля да гласу-

ваме това обобщение: 

 Не сме съгласни с предложеното в този му вид; 

 За структурата на този учебен план не е говорено; 

 Да се придържаме към решението на ОС на ФКСУ. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програ-
миране и компютърни технологии“ счита, че така направено предложение за 
нов учебен план за специалност „Софтуерни технологии“ не е удачно, че тряб-

ва да се дискутира и постигне съгласие относно неговата структура, и че при 

изготвянето му следва да се съблюдава решението, гласувано от ОС на ФКСУ. 

По точка 4 от Дневния ред: 

1. Доц. д-р Димитър Божков по предложение на доц. д-р Виргиния Ди-
митрова помоли за определяне дата за дипломна защита на магистрите от специ-
алности „Компютърни технологии и приложно програмиране“ и „Компютърни тех-
нологии в нематериалната сфера (компютърна визуализация и мултимедия)“, как-

то и състав на комисията. Срокът от 13 седмици дипломно проектиране за магис-
три изтича на 06.02.2016 г. и следва защитите да са в седмицата 08-13.02.2016 г. 

Беше предложено комисията да е в състав: 

Председател: Доц. д-р Димитър Божков 

Членове: Проф. д-р Мариана Горанова 

 Доц. д-р Даниела Минковска 

 !!! Да бъде избран !!! 



Секретар: Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова 

Доц. д-р Димитър Божков – предлагам за член на комисията гл. ас. д-р Весе-
лин Георгиев. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев – аз предлагам доц. Ганчева. 

Доц. д-р Веска Ганчева – не за да върна жеста, искам да предложа гл.ас. Ге-
оргиев да е секретар, а като член да бъде включена доц. Мария Ангелова. 

Доц. д-р Димитър Божков – комисията ще бъде в състав: 

Председател: Доц. д-р Димитър Божков 

Членове: Проф. д-р Мариана Горанова 

 Доц. д-р Даниела Минковска 

 Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова 

Секретар: Гл. ас. д-р Веселин Георгиев 

За дата за провеждане на защита на дипломни работи беше определе-
на 11.02.2016 г. (четвъртък) от 13:00 часа в зала 2305. 

2. Доц. д-р Димитър Божков информира членовете на катедрения съвет 
за срещата си с г-н Михаил Драганов, който е изявил желание дарението, напра-
вено по случай 30 годишнината на катедрата да влезе в действие. Г-н Драганов по 
никакъв начин не е възразил на предложението да се заплащат командировки 
например, но е изложил мнението си, че идеята е средствата да бъдат изразход-
вани и за благото на студентите. За да не се взима еднолично решение за какво 
ще се разходват средства – командировки, дооборудване на зали или закупуване 
на лаптоп за всеки член на катедрата, доц. Божков предложи да има комисия, коя-
то да вземе решение по този въпрос. Към проф. Горанова, проф. Малешков, 
проф. Момчев и доц. Божков, които са упълномощени от г-н Драганов да взимат 
отношение и решения за изразходване на средствата, доц. Божков предложи да 
бъдат включени и доц. Ганчева, доц. Стоянова, доц. Минковска, доц. Димитрова и 
доц. Ангелова-Димитрова. 

 

 

Протокол: Председател на КС: 
/маг. инж. Стефанка Станкова/ /доц. д-р инж. Димитър Божков/ 

 

11.01.2016г.,София



 


