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

 
 

Протокол № 8 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 22.02.2016 г. 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси – гласуване на първо удължаване на трудовия дого-

вор а проф. д-р Иван Момчилов Момчев с една година на основание 

на § 11, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО, счи-

тано от 30.05.2016 г. 

2. Докторантски въпроси – 

2.1. Атестиране на задочен докторант ас. Ани Костадинова Димит-

рова с научен ръководител доц. д-р Виргиния Димитрова; 

2.2. Атестиране на редовен докторант маг. инж. Христо Михайлов 

Стоев с научен ръководител доц. д-р Веска Ганчева и удължаване 

срокът на докторантурата с 6 месеца. 

3. Учебни въпроси – възлагане на часове на хонорувани преподаватели 

4. Текущи 

Катедрен състав – 16 

Редуциран състав – 16 

Кворум – 10 

Присъстващи – 13 

Неприсъстващи - 3 (проф. д-р Стоян Малешков – семейни причини, ас. Ани 

Димитрова, ас. Мария Евтимова – неизвестни причини) 

 

Катедреният съвет единодушно прие съдържанието на изпратените по имейл 

до катедрата протоколи от предишни заседания на съвета. 

По точка 1 от Дневния ред, въз основа на подадено заявление от проф. д-р 

инж. Иван Момчилов Момчев, бе предложено да се гласува първо продължаване  

на трудовия му договор с 1 (една) година, считано от 30.05.2016 г. по реда на § 11, 

ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО. 

Предложена беше Комисия по тайното гласуване в състав: 



Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

Членове: Ас. Елена Петкова Калчева-Йовкова 

 Ас. Анастасия Димитрова Вангелова 

Комисията беше подложена на гласуване и приета от членовете на Катедре-
ния съвет със следните Резултати от гласуването: 

 
ДА - 13 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

След провеждане на тайния вот относно заявлението на проф. д-р Момчев, 
Комисията отчете следните 

Резултати от гласуването: 
 

ДА - 13 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програ-
миране и компютърни технологии“ предлага на ФС на ФКСУ да обсъди и гласу-
ва първо продължаване  на трудовия договор на проф. д-р инж. Иван Момчилов 
Момчев с 1 (една) година, считано от 30.05.2016 г. по реда на § 11, ал. 1 от 
преходните и заключителни разпоредби на ЗВО. 

По точка 2.1. от Дневния ред доц. д-р Виргиния Димитрова, в качеството си на 
научен ръководител на докторант ас. Ани Костадинова Димитрова запозна катед-
рения съвет с извършеното от докторанта през изминалата година. 

Ас. инж. Ани Костадинова Димитрова е зачислена в задочна докторантура по 

ПН 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, ДП „Автоматизация на области 

от нематериалната сфера“ съгласно Заповед № 900/07.03.2013 г.Срокът на за-

вършване на докторантурата е 01.03.2017 г. Тема на дисертацията: „Изследване 

на методи и средства за решаване на инженерни задачи в среда на интерактивна 

визуализация“, научен ръководител доц. д-р инж. Виргиния Тодорова Димитрова. 

Отбелязано беше, че за изминалата година е извършена научно-

изследователска работа на тема структури от данни, подходящи за интерактивна 

визуализация в реално време при обработка на голям обем данни; проектиране и 

частична софтуерна реализация на продукт, представляващ среда за визуализа-

ция на данни с медицинско значение и внасяне на елемент „интерактивност“ за 

подобряване на бързото, правилно и пълно тълкуване на тези данни; отчет на 

етап 2 от Договор № 142ПД0037-09 в помощ на докторант. 

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

атестация. 

При проведеният явен вот, положителната атестация за работата на ас. инж. 
Ани Костадинова Димитрова 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 на задочен докторант ас. инж. Ани Коста-

динова Димитрова. 

По точка 2.2. от Дневния ред доц. д-р Веска Ганчева, в качеството си на нау-

чен ръководител на редовен докторант маг. инж. Христо Михайлов Стоев запозна 

катедрата с извършената работа по дисертационния му труд и депозира неговата 

молба за удължаване срокът на докторантурата с 6 (шест) месеца без право на 

получаване на стипендия, считано от 01.03.2016 г. 

Маг. инж. Христо Михайлов Стоев е зачислен със Заповед № 899/07.03.2013 г. 

по ПН 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, ДП „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“. Тема на дисертацията: „Методи и средства за съхранение, 

обработка и симулация на биологични данни“. Срок на завършване: 01.03.2016 г. 

Мотивите за исканото удължаване на срока на докторантурата с шест месеца 

е необходимост от допълнително време за оформяне на дисертационния труд и 

стартиране на процедура за защита. 

За изминалата година е извършена научно-изследователска работа по изс-

ледване недостатъците на евристичните алгоритми за множествено подреждане 

на биологични секвенции, изследване приложението на модели за глобално пози-

циониране при търсене на подобие в биологични бази от данни, извършени са 

симулационни експерименти за сравнение на ДНК секвенции и анализ на резулта-

тите, участие в научноизследователски проект по Договор № 142ПД0065-09 в по-

мощ на докторант. 

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

атестация. 

При проведеният явен вот, положителната атестация за работата на маг. инж. 
Христо Михайлов Стоев беше гласувана с пълно болшинство. 

Предложена беше Комисия по тайното гласуване в състав: 

Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

Членове: Ас. Елена Петкова Калчева-Йовкова 

 Ас. Анастасия Димитрова Вангелова 

Комисията беше подложена на гласуване и приета от членовете на Катедре-
ния съвет със следните Резултати от гласуването: 

 
ДА - 13 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване относно заявлението на маг. 

инж. Христо Стоев 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 - 1 БЕЛИ - 0 



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

миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСУ 

да гласува положителна атестация и да одобри молбата на редовен докто-

рант маг. инж. Христо Михайлов Стоев за удължаване срокът на докторанту-

рата му без право на стипендия за срок от 6 (шест) месеца, считано от 

01.03.2016 г. 

По точка 3 от Дневния ред въз основа на подадени списъци от проф. д-р Ма-

риана Горанова, проф. д-р Иван Момчев, доц. д-р Людмила Стоянова и доц. д-р 

Виргиния Димитрова беше предложено да се гласува възлагането на часове за 

провеждане на лекции и лабораторни упражнения на следните хонорувани пре-

подаватели: 

Име на преподавателя Дисциплина ОКС 
Факултет / 

курс 

Бр. 

часове 

Любомир Андреев Мил-

ков 

„Програмиране на 

С#“ 

Бакалавър ФКСУ, ІV 80 

Олег Кирилов Малинов „Програмиране на 

С#“ 

Бакалавър ФКСУ, ІV 80 

Юлиана Драганова Геор-

гиева 

„Структури от данни 

и приложни алго-

ритми“ 

Магистър 

изравни-

телно обу-

чение 

ФКСУ, 

спец. 

КТПП 

30 Л 

и 

15 ЛУ 

Олег Кирилов Малинов „Програмиране и 

използване на ком-

пютри ІІ“ 

Бакалавър ФТК, І 320 

Десислава Данчова Ман-

чева 

„Програмиране и 

използване на ком-

пютри ІІ“ 

Бакалавър ФЕТТ, І 160 

Милка Иванова Иванова „Информатика ІІ“ Бакалавър СФ, І 200 

Снежанка Добрева Геор-

гиева 

“Computing I” Бакалавър ФАИО, І 70 

Стефанка Тодорова 

Станкова 

„Информатика“ Бакалавър подготв. 

група на 

бълг. език 

50 

Гл.ас. д-р Веселин Георгиев възрази срещу възлагането на часове на хонору-

ван преподавател (доц. д-р Ю. Георгиева) за нуждите на 3-ма магистри-

изравнително обучение, които могат да посещават лекциите на трима колеги 

(проф. Момчев, доц. Димитрова и доц. Ганчева). 



Възражението на гл.ас. Георгиев беше подложено на гласуване и прието 

единодушно с явен вот. 

Проф. д-р Иван Момчев защити тезата, че доц. Георгиева е в помощ на ка-

тедрата и е редно да бъде включена в списъка с хонорувани, като предложи тя и 

се възложат лекции по „Информатика ІІ“ за студенти в ОКС „Бакалавър“ към 

ФФОЕ. 

Възражението на проф. Момчев беше прието единодушно с явен вот. 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програ-
миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСУ 
да гласува възлагането на часове на следните хонорувани преподаватели: 

Име на преподавателя Дисциплина ОКС 
Факултет / 

курс 

Бр. 

часове 

Любомир Андреев Мил-

ков 

„Програмиране на 

С#“ 

Бакалавър ФКСУ, ІV 80 

Олег Кирилов Малинов „Програмиране на 

С#“ 

Бакалавър ФКСУ, ІV 80 

Олег Кирилов Малинов „Програмиране и 

използване на ком-

пютри ІІ“ 

Бакалавър ФТК, І 320 

Десислава Данчова Ман-

чева 

„Програмиране и 

използване на ком-

пютри ІІ“ 

Бакалавър ФЕТТ, І 160 

Милка Иванова Иванова „Информатика ІІ“ Бакалавър СФ, І 200 

Снежанка Добрева Геор-

гиева 

“Computing I” Бакалавър ФАИО, І 70 

Стефанка Тодорова 

Станкова 

„Информатика“ Бакалавър подготв. 

група на 

бълг. език 

50 

Юлиана Драганова Геор-

гиева 

„Информатика ІІ“ Магистър ФФОЕ 30 

 

 
 
 

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

 
22.02.2016 г., София 


