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

 
 

Протокол № 10 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 09.05.2016 г. 

 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Текущи. 

Катедрен състав – 15 

Редуциран състав – 15 

Кворум – 10 

Присъстващи – 15 

Неприсъстващи - няма 

 

По точка 1. от Дневния ред съгласно подадено заявление от доц. д-р инж. 

Божидар Стефанов Георгиев до ръководителя катедра доц. Божков бе предложе-

на да се гласува възлагането на часове за довършване на започнати през летен 

семестър на 2015/2016 уч. г. курсове по дисциплини в ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“. Доц. д-р Георгиев излиза в пенсия, считано от 25.05.2016 г. 

Членовете на катедрата се обединиха около разбирането, че доц. д-р Георги-

ев следва да довърши започнатите от него курсове и да има възможност да отче-

те натрупани наднормени часове. Предложено беше да се гласува следната фор-

мулировка, която да бъде включена в предстоящия за подписване граждански до-

говор: 

Считано от 25.05.2016 г. на доц. д-р инж. Божидар Стефанов Георгиев да 

бъдат възложени часове за довършване на лекции, лабораторни упражнения, 

приемане на курсови проекти, ръководене на дипломанти, провеждане на изпи-

ти в рамките на лятна изпитна, лятна поправителна и годишна ликвидацион-

на сесии на учебната 2015/2016 година за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, и 

получаване на суми за стари наднормени часове, по дисциплините: 

1. „Обектно-ориентирано програмиране“ за специалност „Компю-

търно проектиране и технологии в машиностроенето“, ІІІ курс ОКС 

„Бакалавър“, МТФ; 

2. „Приложно програмиране“ за специалност „Компютърно проекти-

ране и технологии в машиностроенето“, ІІІ курс ОКС „Бакалавър“, 

МТФ; 



3. „XML и WEB базирани технологии“ за специалности „Компютърни 

технологии и приложно програмиране“ и „Компютърни технологии в 

нематериалната сфера (компютърна визуализация и мултимедия)“, 

ОКС „Магистър“, ФКСУ. 

Доц. д-р Димитър Божков предложи Комисия по тайния вот в състав: 

Председател: Доц. д-р Людмила Йорданова Стоянова 

Членове: Гл. ас. д-р Димо Иванов Чотров 

 Ас. Мария Савова Евтимова 

Съставът на комисията беше подложен на гласуване и приет с пълно едино-

душие. След провеждане на тайния вот, комисията отчете следните Резултати 

от гласуването: 

ДА - 15 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 считано от 25.05.2016 г. на доц. д-р инж. Божидар Стефанов Геор-

гиев да бъдат възложени часове за довършване на лекции, лабораторни упраж-

нения, приемане на курсови проекти, ръководене на дипломанти, провеждане на 

изпити в рамките на лятна изпитна, лятна поправителна и годишна ликвида-

ционна сесии на учебната 2015/2016 година за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магис-

тър“, и получаване на суми за стари наднормени часове, по дисциплините: 

1. „Обектно-ориентирано програмиране“ за специалност „Компю-

търно проектиране и технологии в машиностроенето“, ІІІ курс ОКС 

„Бакалавър“, МТФ; 

2. „Приложно програмиране“ за специалност „Компютърно проекти-

ране и технологии в машиностроенето“, ІІІ курс ОКС „Бакалавър“, 

МТФ; 

3. „XML и WEB базирани технологии“ за специалности „Компютърни 

технологии и приложно програмиране“ и „Компютърни технологии в 

нематериалната сфера (компютърна визуализация и мултимедия)“, 

ОКС „Магистър“, ФКСУ. 

По точка 2. от Дневния ред бяха обсъдени както следва: 

1. Формулиране на надпис, който да бъде изписан върху табела за лабо-

раторна зала 2426. Предложен беше текст: 

Лаборатория по Програмиране 

„инж. Михаил Драганов“ 

2. По молба на проф. д-р Мариана Горанова, членовете на катедрата бяха 

поканени да присъстват на лекцията на проф. д-р Иван Йорданов, която 

ще се проведе на 18.05.2016 г. (сряда), от 9:30 ч. в зала 2305. Тема на 

лекцията: „Big Data”. 



3. Доц. д-р Даниела Минковска помоли да бъде обмислена възможността 

да получи нов компютър, поради ежедневните проблеми с настоящия. 

4. Направено беше съобщение, че подлежащото на бракуване оборудва-

не следва да бъде предадено на МОЛ инж. Олег Малинов за отговорно 

съхранение. 

5. Поради настъпващите кадрови промени в състава на катедрата, гл.ас. 

д-р Веселин Георгиев предложи доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова да 

изготви справка отчитаща водените от преподавателите в катедрата 

дисциплини. Целта е да бъде направена навременна преценка какво 

ще е натоварването на катедрата през следващата учебна година и да-

ли няма да се наложи отказване на дисциплини. Доц. д-р Ангелова пое 

ангажимента да изпрати Форма 11 за 2016/2017 уч. г., така че да бъде 

изготвена и гласувана на следващия катедрен съвет. 

6. Ас. Елена Калчева-Йовкова напомни, че на предстоящия катедрен съ-

вет следва да бъдат отчетени докторантски договори. 

7. Проф. д-р Иван Момчев предложи следващия катедрен съвет да е на 

30.05.2016 г. 

 

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

 
09.05.2016 г., София 


