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

Препис-извлечение 

 

Протокол № 1 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 19.09.2016 г. 

 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси:  

1.1. Докладване от водещите преподаватели за непокрити часове, пода-

дени заявления и разпределение на часовете за лабораторни упражнения, 

влизащи в натоварването на катедрата; 

1.2. Информиране на катедрата за редуцирания норматив на ас. инж. 

Мария Евтимова; 

1.3. Възлагане на лекции по ПИК І за 1-ви курс на ФА на гл.ас. д-р Димо 

Чотров (при липса на други кандидатури); 

1.4. Магистри: 

 Информация за броя на подадени заявления и гласуване на решение за 

„удължаване на срока за подаване на заявления и евентуални последващи 

удължения на този срок“; 

 Определяне на дата за провеждане на дипломни защити (03-07.10.2016 г.). 

2. Докторантски въпроси: 

2.1 Атестиране на задочен докторант маг.инж. Арбър Шефчет Перчуку; 

2.2 Отчисляване с право на защита на редовен докторант маг.инж. Или-

ян Любомиров Начев. 

3. Текущи. 

Списъчен състав: 13 

Редуциран състав: 13 

Кворум: 9 

Присъстващи: 13 

Неприсъстващи: няма 

 

По точка 1.2. от Дневния ред 

Доц. д-р Д. Божков, Бих искал да информирам катедрата, че на 26.09.2016 г. 

ще пуснем доклад до г-жа Милена Янева с искане да бъде определен задължи-

телния редуциран норматив на ас. Мария Евтимова, чийто договор изтича на 

01.11.2016 г. Очаква се той да е 45 (четиридесет и пет) часа. 



Доц. д-р Д. Минковска, Колеги имах разговор със зам.-декана на МФ относно 

обсъждане на промяна в УП по „Информатика“. Бях помолена да се обмисли 

преправяне, тъй като така структурирана програмата е сложна за студентите. Ис-

кането е да се махнат технологиите и да остане и наблегне на алгоритмизацията. 

Ако помните ние сме го обсъждали и преди. Програмата е силно сбита с огромен 

обем информация за един семестър. Трябва или да се преработи или да се раз-

дели в две части. 

Доц. д-р Д. Божков, Нека колегите напишат информирано писмо, за да се 

придвижи надлежно. Аргументите са обосновани. 

По точка 1.1. от Дневния ред 

Доц. д-р Д. Божков, Моля всеки водещ преподавател да докладва готовността 

да покрие лабораторните групи. 
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Ганчева

Стефан Дишлиев (3 групи), 

Панчо Томов (2 групи), Стефка 
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МФ 4 доц. д-р Даниела Минковска втор. 9:30
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ФА 1 гл.ас. д-р Димо Чотров сряда 13:45 2130

ЕФ 2 доц. д-р Веска Ганчева четв. 13:45
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По точка 1.3. от Дневния ред 

Доц. д-р Д. Божков, Трябва да гласуваме възлагане на лекции по „Програми-

ране и използване на компютри - І част“ за студенти І-ви курс от ФА на гл.ас. д-р 

Димо Иванов Чотров. 

Моля да гласуваме Комисия по тайния вот в състав: 

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 - 13 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 



Избраната Комисия проведе тайно гласуване и докладва следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 13 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

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

миране и компютърни технологии” възлага на гл. ас. д-р Димо Иванов Чотров в 

качеството си на титуляр да води лекциите по дисциплината „Програмиране и 

използване на компютри- І част“ за студентите от І-ви курс на Факултет Ав-

томатика. 

Гл.ас. д-р В. Георгиев, Тъй като сме в точка Учебни въпроси, искам да обърна 

внимание на колегите да помислим за преработване на учебните програми, осо-

бено на тези, чиито титуляри вече са пенсионери. Трябва да се преценят часовете 

с магистрите. 

Доц. д-р Д. Божков, Може би трябва да преценим дали заедно с напускащите 

да не отпадат и техните дисциплини, или „наследниците“ им да ги водят. 

Ас. С. Дишлиев, Отпаднат ли, никога повече няма да можем да си ги върнем. 

Доц. д-р Д. Божков, Така е, но това е ангажимент всеки от нас да остави нещо 

след себе си. 

Гл.ас. д-р В. Георгиев, Колеги, трябва да намираме хора само да водят часо-

ве, иначе сме пътници. Доцентите трябва да имат поне по двама аспиранти. 

Доц. д-р Д. Божков, Това, което си говорим е вярно, но такава е реалността. 

По точка 1.4. от Дневния ред 

Подадените към днешна дата документи за кандидатстване в ОКС „Магистър“ 

са както следва: 

 За Магистър - изравнително обучение: 3 (три) броя заявления; 

 За Магистър - редовно обучение: 2 (две) подадени заявления, плюс 

дадени 2 заявления на все още незащититили дипломна работа, плюс 1 (един) 

магистър-изравнително обучение, който трябва да запише редовна магистратура. 

Доц. д-р Д. Божков, Трябва да приемаме пълна група. Колегата от изравни-

телното обучение можем да пренасочим към друга специалност. 

Доц. д-р Д. Минковска, Предлагам да направим отделен съвет за магистърс-

ките програми. 

За дипломни защити бе определена датата 03.10.2016 г. Защитите да се про-

ведат в зала 2305 от 11:30 часа. 

По точка 2.1. от Дневния ред  

Доц. д-р Д. Минковска запозна членовете на съвета с изготвената Атестация 

на задочен докторант маг. инж. Арбър Шефчет Перчуку, зачислен на 01.07.2015 г. 

по професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, на-

учна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и уп-

равление“ с научни ръководители доц д-р инж. Даниела Велева Минковска и доц. 

д-р инж. Людмила Йорданова Стоянова. 



Тема на дисертационния труд: „Модел на обработка на големи по обем данни 

в областта на електрическата енергетика за образователни цели“ („Model Of Big 

Data Processing In The Area Of Electrical Energy For Educational Purposes“). 

Срок на завършване на докторантурата: 01.07.2019 г.  

Докторантът е положил 4 изпита от кандидатския минимум, участвал е в меж-

дународен проект по „Еразъм+“, дог. № 2015-1-МК01-КА201-002854, направил е 

една публикация в съавторство с научните си ръководители. 

Подготвя материали за обзорна глава на дисертационния труд, както и такива 

за публикации на тема моделиране на големи по обем данни в образователния 

процес. Докторантът работи систематично и задълбочено, има предварително по-

ложен изпит, планиран за втората година. 

Предложена бе положителна оценка за работата през изминалата година. 

Комисията по вота проведе тайно гласуване относно атестирането с положи-

телна оценка на маг. инж. Арбър Шефчет Перчуку за неговата работа през 

2015/2016 г. 

След преброяване на бюлетините Комисията докладва 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 Факултетния съвет на ФКСУ 

да гласува положителна атестация за работата през 2015/2016 г. на задочен 

докторант маг. инж. Арбър Шефчет Перчуку. 

По точка 2.2. от Дневния ред  

Доц. д-р Д. Божков, Въз основа на подаден доклад от проф. д-р инж. Стоян 

Богданов Малешков, моля да гласуваме редовен докторант маг. инж. Илиян Лю-

бомиров Начев да бъде отчислен с право на защита, поради изтичане срока на 

докторантурата на 01.09.2016 г. 

Комисията по вота проведе тайно гласуване относно отчисляването с право 

на защита на маг. инж. Илиян Любомиров Начев. 

След преброяване на бюлетините Комисията докладва 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 Факултетния съвет на ФКСУ 

да отчисли с право на защита редовен докторант маг. инж. Илиян Любомиров 

Начев, поради изтичане срока на докторантурата на 01.09.2016 г. 

 

 

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

06.10.2016 г., София 


