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

Препис-извлечение 

 

Протокол № 3 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 14.11.2016 г. 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване на протокол № 2/10.10.2016 г. 

2. Кадрови въпроси:  

2.1. Гласуване относно трето удължаване на трудовия договор на проф. д-

р инж. Мариана Евстатиева Горанова, считано от 25.01.2017 г. 

3. Учебни въпроси:  

3.1. Гласуване окончателен списък на хонорувани преподаватели за зи-

мен семестър на 2016/2017 уч. г. за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“; 

3.2. Обсъждане актуализирането на списъка на преподавателите в двете 

магистърски специалности на катедрата във връзка с Акредитация 2016; 

3.3. Гласуване състава на комисия за дипломни защити за ОКС „Магис-

тър“; 

3.4. Гласуване относно възможност за назначаване на дипломна защита 

на Расмин Хамза (гражданин на Република Косово) извън редовна сесия за про-

веждане на защити поради изтичане на виза за влизане в Република България. 

4. Текущи. 

Списъчен състав: 12 

Редуциран състав: 11 (доц. д-р Димитър Божков – отсъства по болест) 

Кворум: 7 

Присъстващи: 10 

Неприсъстващи: 1 (ас. Стефан Дишлиев – семейни причини) 

 

Поради отсъствието на ръководителя катедра доц. Божков, председателст-

ващ заседанието на катедрения съвет е доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-

Димитрова. 

По точка 1. от Дневния ред 

Доц. д-р М. Ангелова-Димитрова предложи да бъде гласуван Протокол № 

2/10.10.2016 г. 

Протоколът беше приет с явен вот с резултати от гласуването 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 



Доц. д-р М. Ангелова-Димитрова, Тъй като предстои таен вот, моля да гласу-

ваме състав на Комисията по тайното гласуване в състав: 

Председател: Доц. д-р Даниела Велева Минковска 

Членове: Ас. Елена Петкова Калчева-Йовкова 

 Ас. Анастасия Димитрова Вангелова 

Комисията по тайния вот беше подложена на гласуване и приета от членовете 

на Катедрения съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 2. от Дневния ред от Дневния ред, въз основа на подадено заявле-

ние от проф. д-р инж. Мариана Евстатиева Горанова, бе предложено да се гласу-

ва трето продължаване на трудовия ѝ договор с 1 (една) година, считано от 

25.01.2017 г. по реда на § 11, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на 

ЗВО. 

Целият полагаем годишен отпуск на проф. Горанова за 2016 г. е планиран и 

използван. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Изпълнени ли са изискванията на ВУЗ-а? 

Проф. д-р М. Горанова, Ако позволите и ми дадете думата, ще ви запозная 

как съм попълнила таблицата, без която не може да се стартира процедурата, при 

това при набрани минимум 5 точки. 

Обща оценка – 7,05; 

Общ брой часове – 2,24; 

Брой учебни дисциплини – 0,45; 

Издадени монографии – 1,13; 

Защитили докторанти – 0,5 

Договори – 0,6; 

Международни договори – няма; 

… 

Публикации с ИФ – 0,44; 

Ръководител катедра – 0,7. 

Всички попълнени полета са с доказателствен материал. Списъци с публика-

ции, договори. 

Допълнителни данни: Осигурено аудиторно натоварване - 490 часа. 

Мисля, че успявам да покрия тези показатели, но съм наясно и със състояни-

ето на ВУЗ-а. Проф. Гоцева ме насърчи да опитам. Ако приключи положително – 

добре, ако не – всяко нещо има начало и край. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Провери изискванията за монография. 

Проф. д-р М. Горанова, Изискването е за „монография и учебници“. 

След провеждане на тайния вот относно заявлението на проф. д-р Горанова, 

Комисията отчете следните 



Резултати от гласуването: 

 

ДА - 6 НЕ - 3 БЕЛИ - 1 

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

миране и компютърни технологии“ предлага на ФС на ФКСУ да обсъди и гласу-

ва трето продължаване на трудовия договор на проф. д-р инж. Мариана Евс-

татиева Горанова с 1 (една) година, считано от 25.01.2017 г. по реда на § 11, 

ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО. 

По точка 3.1. от Дневния ред от Дневния ред бе гласуван окончателния спи-
сък с хонорувани преподаватели за зимен семестър на 2016/2017 учебна година. 

І. ОКС „Бакалавър“: 

 

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

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

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

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

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

   Информатика за І-ви курс ФА – до 270 часа

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

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

   ПИК І за І-ви курс ФКСУ – до 250 часа,

   ПИК І за І-ви курс ДПФ – до 100 часа 

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

   ПИК І за І-ви курс ФЕТТ – до 200 часа;

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

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

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

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

   ПИК І за І-ви курс ЕФ – до 80 ч.;

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

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

   ПИК І за І-ви курс ФТК – до 300 часа;

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

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

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

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

   Информатика за І-ви курс ТФ - до 220 часа

   Информатика за І-ви курс задочно обучение ТФ - до 30 часа

11 маг.инж. Мария Савова Евтимова – специалист КМ и С, кат. ПКТ, ФКСУ 

   ПИК І за І-ви курс ФТК – до 300 часа;

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

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

13 инж. Момчил Мариянов Петков – магистър ФКСУ 



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

14 инж. Павлин Красимиров Димитров – магистър ФКСУ 

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

15 Георги Христов Георгиев– студент ІІІ курс ФКСУ 

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

16 Мартин Петров Хаджийски – студент ІІІ курс ФЕТТ 

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

17 д-р Емилия Константинова Евстатиева 

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

18 Владимир Спиридонов Цветков – пенсионер 

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

19 Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер 

   Информатика ІІІ за ІІ-ри курс МФ – до 60 ч.

20 гл. ас. Стефка Стефанова Димитрова – пенсионер 

   Информатика за І-ви курс ЕМФ/МТФ – до 180 часа;

 

ІІ. ОКС „Магистър“: 
 

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

   ИТСП за І-ви курс магистри редовно обучение спец. ЕЕЕО, ЕФ - до 100 часа;

   ИТСП за І-ви курс магистри задочно обучение спец. ЕЕЕО, ЕФ - до 100 часа;

2 доц. д-р Адриана Анри Георгиева – пенсионер 

   ИГМ за магистри изравнително обучение спец. КТПП, ФКСУ – до 100 часа;

3 Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер 

   ИТСП за І-ви курс магистри задочно обучение спец. ЕЕЕО, ЕФ - до 100 часа;

Списъкът с хоноруваните преподаватели за зимен семестър на учебната 

2016/2017 г. бе приет с явен вот с резултати от гласуването 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Колеги, съжалявам за пропуска да включа в списъка проф. д-р Стоян Малеш-
ков. Информирала съм за този пропуск г-жа Таня Георгиева и с разрешение на 
проф. Гоцева в Заповедта, която се изготвя от факултета, проф. д-р инж. Стоян 
Богданов Малешков е вписан като лектор по дисциплината „Реалистична визуа-
лизация“ за магистри спец. КТПП, ФКСУ. 

По точка 3.2. от Дневния ред: 

Доц. д-р М. Ангелова-Димитрова, Колеги, запознати сте с писмото за Акреди-
тация 2016 г. Трябва да се актуализират УП за магистри и изравнително обуче-
ние, но няма основание да правим това набързо. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Има много дисциплини, които са излишни, или се во-
дят от пенсионирани колеги. 

Доц. д-р В. Ганчева, Не е належащо да обсъждаме изравнителното обучение, 
за да можем да се съсредоточим върху редовните магистри. 

Проф. д-р М. Горанова, Може да се направи смяна на титулярите в списъците 



с дисциплините. 

Бяха направени следните предложения: 

Специалност / Вид Дисциплина Настоящ титуляр Нов титуляр 
 

К
 Т

 П
 П

 

З
 

Реалистична визуа-
лизация 

Проф. д-р С. Ма-
лешков 

Доц. д-р В. Димит-
рова 

Управление и анализ 
на данни 

Доц. д-р Т. Димит-
рова 

Доц. д-р В. Ганче-
ва 

С
И

 

Цифрово представя-
не и обработка на 
звук и видео 

Доц. д-р Т. Димит-
рова 

Доц. д-р Д. Мин-
ковска 

XML и WEB базирани 
технологии 

Доц. д-р Б. Геор-
гиев 

Доц. д-р В. Ганче-
ва / доц. д-р Л. 
Стоянова 

Компютърна анима-
ция 

Проф. д-р С. Ма-
лешков 

Доц. д-р Д. Мин-
ковска 

Проектиране на пот-
ребителски интер-
фейси. 

Доц. д-р Т. Димит-
рова 

Доц. д-р Д. Божков 

 

К
 Т

 Н
 С

 

З
 

Компютърна анима-
ция и ефекти 

Проф. д-р С. Ма-
лешков 

Доц. д-р Д. Божков 

XML и WEB базирани 
технологии 

Доц. д-р Б. Геор-
гиев 

Доц. д-р В. Ганче-
ва / доц. д-р Л. 
Стоянова 

С
И

 

Цифрово представя-
не и обработка на 
звук и видео 

Доц. д-р Т. Димит-
рова 

Доц. д-р Д. Мин-
ковска 

Виртуална реалност Проф. д-р С. Ма-
лешков 

Доц. д-р Д. Мин-
ковска 

 

По точка 3.3. от Дневния ред бе предложено да бъде гласуван нов състав на 
Комисията за провеждане на дипломни защити в ОКС „Магистър“ за двете специ-
алности на катедрата за учебната 2016/2017 година. Предложено бе Комисията 
да е в състав: 

Председател: Доц. д-р Димитър Божков Божков 

Членове: Доц. д-р Виргиния Тодорова Димитрова 

 Доц. д-р Даниела Велева Минковска 

 Доц. д-р Людмила Йорданова Стоянова 

Секретар: Ас. Елена Петкова Калчева-Йовкова 

Съставът на комисията бе приет с явен вот с резултати от гласуването 



ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 3.4. от Дневния ред бе предложено да бъде гласувана дата за про-
веждане на дипломна защита на Расмин Хамза (гражданин на Република Косово) 
извън редовна сесия за провеждане на защити, поради изтичане на виза за вли-
зане в Република България. Дипломантът е депозирал заявление за провеждане 
на такава защита и то е одобрено от ръководителя на катедрата доц. Божков с 
резолюция „не възразявам“ и декана проф. Гоцева с резолюция „по изключение“. 

Предложено бе датата за провеждане на дипломната защита на Расмин Хам-
за да е 19.12.2016 г. (понеделник), начален час 13:00 ч, зала 2305. 

Датата 19.12.2016 г. за провеждане на дипломна защита на Расмин Хамза, 

извън обявените сесии, бе приета с явен вот с резултати от гласуването 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

 
 

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

05.12.2016 г., София 


