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

 
 

Протокол № 7 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 13.01.2016 г. 

 

Дневен ред: 

1. Обсъждане наименованието на вертикален модул на катедрата, опреде-

ляне на комисия от хабилитирани лица за включване на тематични дисциплини и 

делегиране на права на определената комисия за разработване на дисциплините. 

 

Катедрен състав – 15 

Редуциран състав – 15 

Кворум – 10 

Присъстващи – 11 

Неприсъстващи - 4 (гл.ас. д-р Веселин Георгиев – учебна заетост, ас. Ани 

Димитрова, ас. Людмил Димитров и ас. Мария Евтимова – неизвестни причини) 

 

По точка 1 от Дневния ред: 

Доц. д-р Димитър Божков, Вчера имаше Декански и Факултетен съвет, на чии-

то заседания се посрещна благосклонно формирането на вертикален модул, съг-

ласно нашето предложение. 

За модула, вертикално развит, ще отговаряме ние. 

Сроковете са изключително кратки: до петък (15.01.2016 г.) трябва да изпра-

тим проект на зам. декана доц. Аделина Алексиева, включващ наименование и 

ресурсно обезпечаване. Идния понеделник (18.01.2016 г.) предстои среща за об-

съждане и евентуално разместване на представения учебен план. 

Аз няма да участвам пряко в разработката. Следва да опитаме да формули-

раме наименование, основни дисциплини и хора, както и работна група, в която 

държа доц. Мария Ангелова, като мой заместник, отговарящ по учебната дейност 

да е включена като председател. Предлагам в комисията членове да сме доц. 

Веска Ганчева и аз. 

Предложено бе да се гласува с явен вот комисията по оформяне на предло-

женията за дисциплини и заглавие на модула да е в състав председател: доц. 

Мария Ангелова-Димитрова, членове: доц. Веска Ганчева и доц. Димитър Божков. 



Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Когато формулираме наименованията на дисциплините не трябва да навли-

заме в територията на другите катедри, да се съобразяваме с духа на програмата 

(тя трябва да е практически насочена), и не на последно място да научим на нещо 

студентите, които ще се обучават в нея. 

Дълго сме искали да имаме своя програма, ето че сега ни се дава възможност 

да предложим нещо конкретно. 

Модулът е необходим, за да има пътека към бъдещето, за да се развиваме. 

Трябва да направим жертви – да научим нещо ново, а не да предлагаме нещо, ко-

ето знаем и водим от години. 

Трябва да помислим за наименование, за да улесним работната група. 

Трябва да сме наясно, че има два варианта – това, което предложим да ста-

не, или да не стане. Сега отстъпвам председателството на КС на доц. Ангелова. 

Проф. Момчев, колко модула ще има? 

Доц. Божков, 2 модула и задължително избираеми дисциплини. Воденето на 

модул ще е за нашата катедра. 

Доц. Ангелова, нека изберем подхода: тема-дисциплини или дисциплини-

тема. 

Проф. Малешков, имаш ли идея за тема? 

Доц. Ангелова, нямам. Тъй като виждам, че и другите нямат такава идея, на-

соката тогава ще е дисциплини-тема. 

Доц. Минковска, нека всеки от нас каже какво мисли, да се съобразим с пред-

ложението на доц. Божков да не навлизаме във водите на другите катедри нито 

като съдържание, нито като име. 

Използвам случая, че взех думата и моля за съвет, тъй като се колебая за то-

ва кое име е подходящо. „Програмиране на скриптови езици“ или „Програмиране в 

мултимедийни приложения“. Предлагам да е в списъка със ЗД (5 или 6 списък) – 

VІ – VІІ сем. 

Проф. Малешков, вторият вариант. Първият е по-общ. 

Доц. Ганчева, те не учат тези езици (Perl/Python) в отделни дисциплини, но 

„Програмиране на скриптови езици“ като основен курс, ІІІ сем. 

Доц. Димитрова, „Интерактивни системи“ в основен курс ІІІ сем. и „Нефоторе-

алистична визуализация“ с цел допълване на „Компютърна графика“, „Фотореа-

листична визуализация“, „Обработка на изображения“. Мисля да е в ЗД VІІІ сем., 

след курса на доц. Лазарова, който е основен. 

Бих се комбинирала с ас. Елена Калчева за обработка на медицински изобра-

жения, но този курс е малък и е добре да допълва друг курс. 



Доц. Ангелова, „Програмиране на Visual Prolog“ – ЗД – VІІ – VІІІ сем. и „Геог-

рафски информационни системи“, която не е задължително да е в късен семестър 

(V – VІ). 

За „Програмиране на Visual Prolog“ имам колебание във формулировката. 

Доц. Ганчева, избяга ми думата, това което в момента ми идва наум е функ-

ционални езици. 

Проф. Малешков, функционално програмиране. 

Проф. Момчев, „Администриране на UNIX системи“, ЗД след „Операционни  

системи“ (V сем.), мисля да е в VІ сем. 

Доц. Стоянова, „Информационни системи“, но консултирайки го като заглавие 

с колегите, мнението е, че е доста общо и да решим кога да се чете. 

Доц. Ганчева, може да се включи VBA. 

Доц. Божков, „Програмиране в информационни системи“? 

Проф. Горанова, трябва да се чете или със, или след „Бази данни“ (ІV сем.). 

Доц. Стоянова, „Програмиране и управление на информационни системи“, ос-

новен курс, ІV – V сем. 

Доц. Димитрова, ас. Анастасия Вангелова да чете онтологии? 

Проф. Момчев, доц Алексиева чете онтологии. 

Доц. Ганчева, така е, чете „Семантични мрежи“ и онтологии. 

Мисля да се ориентирам повече към дисциплина, която е част от Софтуерно 

инженерство. Например „Софтуерни архитектури“ или „Софтуерни шаблони“, но е 

интересно дали е достатъчно като курс. 

Другата посока е „Управление и анализ на данни“ като доразвитие на курса по 

„Бази от данни“. 

Предлагам ас. Калчева, която скоро ще стане доктор да каже какво би искала 

да води, аз мога да и стана „шапка“. 

Ас. Калчева-Йовкова, на мен по-скоро ми е интересен Python. Медицинските 

изображения са специфични. „Защита и сигурност на данни“ го водят доц. Нонинс-

ка и гл.ас. Ташева. 

Проф. Горанова, „Програмиране на C#“ я има и в предишния и в сегашния 

план. Хубав курс за програмисти, общ, задължителен курс. 

Проф. Момчев, „Java технологии“ го има или „Интернет-базирани технологии“ 

Доц. Ангелова, до тук са 8 дисциплини. 

Проф. Горанова, ще помисля допълнително за име и ще го изпратя. 

Проф. Малешков, „Виртуална реалност“ в VІІІ сем. с Димо Чотров, „курс по 

„Фотореалистична визуализация“ 

Димо предложи „Програмиране на графични процесори“ и „Компютърни игри“. 



Доц. Ганчева, а „Компонентно-базирано програмиране“, доц. Димитрова не го 

иска? 

Доц. Ангелова, предложения за заглавие на така избраната тематика? 

Проф. Малешков, „Приложно програмиране“. 

Предложеното заглавие беше подложено на гласуване с явен вот. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

 

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

миране и компютърни технологии”: 

1. Възлага на комисията в състав председател: доц. д-р Мария Анге-

лова-Димитрова, членове: доц. д-р Веска Ганчева и доц. д-р Димитър Божков да 

оформи предложенията за заглавие на модула и включените в него дисциплини; 

2. Заглавието на модула, за който отговорност носят преподавате-

лите в катедрата да е.“Приложно програмиране“. 

 

Гл. ас. Георгиев не предлага дисциплини, поради това, което беше препоръ-

чано на вчерашния Факултетен съвет. Трябва да решим какво ще правим в тази 

ситуация. 

 

Протокол: Председател на КС: 
/ маг.инж. Стефанка Станкова/ / доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова / 

 
13.01.2016 г., София 


