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

Препис-извлечение 

 

Протокол № 2 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 10.10.2016 г. 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване на протокол № 1/19.09.2016 г. 

2. Кадрови въпроси:  

2.1. Гласуване относно отпускане на щат за определен срок за ас. Мария 

Савова Евтимова; 

2.2. Гласуване относно обявяване на конкурс за заемане на академична 

длъжност „Асистент“. 

3. Докторантски въпроси: 

3.1. Атестиране на задочен докторант ас.инж. Мария Савова Евтимова; 

3.2. Отчисляване с право на защита на редовен докторант маг.инж. Христо 

Михайлов Стоев. 

4. Учебни въпроси:  

4.1. Гласуване окончателен списък на хонорувани преподаватели за зи-

мен семестър на 2016/2017 уч. г.; 

4.2. Гласуване титуляр на дисциплините ПИК І и ПИК ІІ за студенти І-ви 

курс ОКС „Бакалавър-задочно обучение“ на ФА; 

4.3. Гласуване на допечатка на учебното пособие „Ръководство по „Ин-

форматика“. 

5. Текущи. 

Списъчен състав: 13 

Редуциран състав: 13 

Кворум: 9 

Присъстващи: 13 

Неприсъстващи: няма 

 

По точка 1. от Дневния ред 

Доц. д-р Д. Божков предложи да бъде гласуван Протокол № 1/19.09.2016 г. 

Протоколът беше приет с явен вот с резултати от гласуването 

ДА - 13 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Доц. д-р Д. Божков, Тъй като предстоят 4 (четири) тайни вота, моля да гласу-

ваме състав на Комисията 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 

По точка 2.1. от Дневния ред 

На гласуване бе подложено предложение за отпускане на щат за срок от 18 

(осемнадесет) месеца за административна длъжност „Специалист КМ и С“ за 

ас.инж. Мария Савова Евтимова, чийто срочен договор на длъжност „Асистент“ 

изтича на 01.11.2016 г. 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване и 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 да бъде отпуснат щат за срок от 

18 (осемнадесет) месеца за административна длъжност „Специалист КМ и С“ 

за ас.инж. Мария Савова Евтимова, считано от 01.11.2016 г. 

По точка 2.2. от Дневния ред 

На гласуване бе подложено предложение за обявяване на конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Асистент“ по професионално направление 5.3. „Кому-

никационна и компютърна техника“, научна специалност „Компютърни сестеми, 

комплекси и мрежи“ с евентуален кандидат маг. инж. Филип Филипов Филипов, на 

когото предстои да защити дисертационен труд в началото на месец ноември 

2016 г. 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване и 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 ФС на ФКСУ да гласува за обя-

вяване наконкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по профе-

сионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, научна 

специалност „Компютърни сестеми, комплекси и мрежи“ с евентуален канди-

дат маг. инж. Филип Филипов Филипов . 

По точка 3.1. от Дневния ред 

Доц. д-р Д. Божков даде думата на проф. д-р Иван Момчев, който в качество-
то си на научен ръководител на ас. инж. Мария Савова Евтимова запозна члено-
вете на Катедрения съвет с изготвената атестация. 

Проф. д-р И. Момчев, Ас. инж. Мария Савова Евтимова е зачислена на 



01.07.2013 г. по професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна 
техника”, докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ с научен 
ръководител проф. д-р инж. Иван Момчилов Момчев. 

Тема на дисертационния труд: „Семантични агенти за персонализирано тър-
сене“. 

Срок на завършване на докторантурата: 01.07.2017 г.  

Възможно е евентуално доуточняване на темата. Предстои докладване на 
резултати пред Катедрен съвет. 

Има две публикации, едната от които самостоятелна, другата в съавторство с 
ръководителя. В процес на разработка е още една от необходимите за покриване 
на изискванията. 

Докторантката е във финален етап на завършване на работата по дисертаци-
онния труд и се очаква да защити навреме. 

Във връзка с посоченото по-горе, предлагам Катедрения съвет да гласува по-
ложителна атестация. 

Положителната атестация на докторанта ас. инж. Мария Савова Евтимо-
ва бе гласувана с таен вот, след който: 

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 на задочен докторант ас. инж. Мария Са-
вова Евтимова. 

По точка 3.2. от Дневния ред  

Въз основа на подаден доклад от доц. д-р инж. Веска Стефанова Ганчева, на 
членовете на катедрения съвет бе предложено да гласуват редовен докторант 
маг. инж. Христо Михайлов Стоев 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. Христо Михайлов Стоев . 

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 отчисли с право на защита редовен докторант маг. инж. Христо Михайлов 
Стоев , поради изтичане срока на докторантурата на 01.09.2016 г. 

По точка 4.2. от Дневния ред 

Въз основа на Доклад на доц. Д-р Нина Николова, Декан на ФА до проф. д-р 
Даниела Гоцева, Декан на ФКСУ, бе предложено да бъде гласуван водещ на дис-
циплините „Програмиране и използване на компютри I“ и „Програмиране и изпол-



зване на компютри II“ за студенти І-ви курс от специалност „Автоматика, информа-
ционна и управляваща техника“ в ОКС „Бакалавър-задочно обучение“ на ФА. 

За титуляр на дисциплините с резултати от гласуването 

ДА - 12 НЕ - 1 БЕЛИ - 0 

бе избрана доц. д-р Веска Стефанова Ганчева. 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програ-
миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФА да 
утвърди избора на доц. д-р Веска Стефанова Ганчева за титуляр на дисципли-
ните „Програмиране и използване на компютри I“ и „Програмиране и използване 
на компютри II“ за студенти І-ви курс от специалност „Автоматика, информа-
ционна и управляваща техника“ в ОКС „Бакалавър-задочно обучение“ на ФА. 

По точка 4.1. от Дневния ред бе гласуван окончателния списък с хонорувани 
преподаватели за зимен семестър на 2016/2017 учебна година. 

1 доц. д-р Панчо Кръстев Томов – кат. АДП, МФ

2 гл.ас. д-р Велизар Велизаров Захаринов – кат. АДП, МФ

3 гл.ас. д-р Александър Пламенов Маринчев – кат. АНП, ФА

4 гл.ас. д-р Елица Емилова Гиева – кат. Микроелектроника, ФЕТТ

5 гл.ас. д-р Ивелина Николаева Рускова – кат. Микроелектроника, ФЕТТ

6 ас. д-р Галина Николова Тодорова – кат. СМ, ТФ

7 ас. Росица Иванова Голева – кат. КМ, ФТК

8 ас. инж. Мария Любомирова Спасова – кат. Микроелектроника, ФЕТТ

9 маг.инж. Васил Атанасов Бандеров – инженер телекомуникации, кат. КМ, ФТК

10 маг.инж. Милка Иванова Иванова-Христова – инженер, кат. ИД, МФ

11 Радка Йорданова Йорданова – редовен докторант към катедра ИД, МФ

12 инж. Момчил Мариянов Петков – магистър ФКСУ

                      Информатика за І-ви курс ФТ – до 220 ч.

                  Информатика І за І-ви курс СФ - до 120 часа;

                  Информатика за І-ви курс ТФ - до 300 часа

                      Информатика за І-ви курс МФ, спец. ИД – до 200 часа

                      ПИК І за І-ви курс ФКСУ – до 300 ч.;

                     ПИК І за І-ви курс ФЕТТ – до 180 часа;

                     ПИК І за І-ви курс ФКСУ – до 120 часа

                      ПИК І за І-ви курс ФКСУ – до 100 ч.;

                     ПИК І за І-ви курс ЕФ – до 80 ч.;

                    ПИК І за І-ви курс ФЕТТ – до 150 ч.

                      ПИК І за І-ви курс ФТК – до 250 часа;

                      Информатика за І-ви курс ЕМФ/МТФ и МФ – до 200 часа;

                      Информатика за І-ви курс ЕМФ/МТФ и МФ – до 200 часа

                      Информатика за І-ви курс ФА – до 270 часа

                     ПИК І за І-ви курс ФТК – до 150 часа;

                     ПИК І за І-ви курс ФКСУ – до 180 часа,

                     ПИК І за І-ви курс ДПФ – до 90 часа 

 



13 инж. Павлин Красимиров Димитров – магистър ФКСУ

14 Георги Христов Георгиев– студент ІІІ курс ФКСУ

15 Мартин Петров Хаджийски – студент ІІІ курс ФЕТТ

16 д-р Емилия Константинова Евстатиева

17 Владимир Спиридонов Цветков – пенсионер

18 Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер

19 гл. ас. Стефка Стефанова Димитрова – пенсионер

                      ПИК І за І-ви курс ФКСУ – до 100 ч.;

                      ПИК ІІІ за ІI-ри курс ФЕТТ – до 150 ч.;

                      ПИК І за І-ви курс ФКСУ – до 120 часа

                      Информатика за І-ви курс ФТ – до 150 ч.

                      Информатика ІІІ за ІІ-ри курс МФ – до 100 ч.

                      Информатика за І-ви курс ЕМФ/МТФ – до 150 часа;

                      ПИК І за І-ви курс ФКСУ – до 120 часа

 

По точка 4.3. от Дневния ред 

На обсъждане бе подложено допечатването на учебно пособие „Ръководство 
по „Информатика““ с автори доц. д-р Богдан Кирилов Шишеджиев, доц. д-р Люд-
мила Йорданова Стоянова, доц. д-р Даниела Велева Минковска и ас. Стефан Ди-
митров Дишлиев. Предложеното за допечатка учебно пособие е с изчерпана на-
личност. Семестриалният хорариум е 30 ч. лекции и 45 ч. лабораторни упражне-
ния по учебната дисциплина „Информатика” за МФ, МТФ, ТФ и ЕМФ. 

Изказвания по въпроса направиха: гл. ас. д-р Веселин Георгиев, доц. д-р Бог-
дан Шишеджиев, доц. д-р Веска Ганчева, проф. д-р Иван Момчев и доц. д-р Дани-
ела Минковска. 

По предложение на ас. Елена Йовкова бе гласувано разискванията да бъдат 
прекратени. 

Предложено бе да се гласува относно допечатване на некоригираната версия 
на учебното пособие „Ръководство по „Информатика““ с автори доц. д-р Богдан 
Кирилов Шишеджиев, доц. д-р Людмила Йорданова Стоянова, доц. д-р Даниела 
Велева Минковска и ас. Стефан Димитров Дишлиев да бъде допечатано броя в 
издателството на Технически университет – София. 

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 гласува некори-
гираната версия на учебното пособие „Ръководство по „Информатика““ с ав-
тори доц. д-р Богдан Кирилов Шишеджиев, доц. д-р Людмила Йорданова Стоя-
нова, доц. д-р Даниела Велева Минковска и ас. Стефан Димитров Дишлиев да 
бъде допечатано броя в издателството на Технически университет – София. 

 
Протокол: Председател на КС: 

/маг. инж. Стефанка Станкова/ /доц. д-р инж. Димитър Божков/ 
07.11.2016 г., София 


