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

Препис-извлечение 

 

Протокол № 7 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 13.02.2017 г. 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване на Протокол № 6; 

2. Учебни въпроси: 

2.1. Гласуване на списък с хонорувани преподаватели за летен семестър 

на 2016/2017 уч. г.; 

2.2. Информация относно еднократна промяна в избираема дисциплина на 

учебен план за магистри специалност КТПП; 

2.3. Гласуване на предложени промени в учебните планове за магистри – 

редовно обучение и магистри – изравнително обучение в специалност КТПП. 

3. Кадрови въпроси – гласуване на второ продължение на трудовия договор 

на проф. д-р Иван Момчилов Момчев, считано от 30.05.2017 г.; 

4. Докторантски въпроси: 

4.1. Отчисляване на редовен докторант маг. инж. Стоян Жоров Керефейн с 

научен ръководител проф. д-р Стоян Малешков; 

4.2. Атестиране и отстраняване на задочен докторант маг.инж. Александър 

Божидаров Русев с научен ръководител проф. д-р Мариана Горанова; 

4.3. Зачисляване в редовна платена докторантура за срок от 3 години на 

Александра Йоанис Бриасули, гражданка на Гърция. 

5. Текущи. 

 

Списъчен състав: 12 

Редуциран състав: 12 

Кворум: 8 

Присъстващи: 11 

Гласуващи: 11 

Неприсъстващи: 1 (доц. д-р Людмила Стоянова – платен отпуск в чужбина) 

 

По точка 1 от Дневния ред, доц. д-р Димитър Божков предложи да бъде гла-

суван Протокол № 6/16.01.2017 г. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 
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Доц. д-р Димитър Божков, В дневния ред има няколко гласувания с таен вот. 

Предлагам още сега да изберем Комисия по тайното гласуване в състав: 

Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

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

 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 - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 2 

2.1. На гласуване бе подложен списък с хонорувани преподаватели за дис-
циплините на катедрата в рамките на летен семестър на учебната 2016/2017 г. 

ОКС "Бакалавър" 

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

"Информатика ІІ" за І-ви курс СФ - до 180 часа; 

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

"Програмиране и използване на компютри ІІ" за І-ви курс ФТК – до 200 часа; 

3 маг.инж. Олег Кирилов Малинов – инженер-електроник, кат. ПКТ, ФКСУ 

"Програмиране и използване на компютри ІІ" за І-ви курс ФТК – до 270 часа; 

4 Мартин Петров Хаджийски – студент ІІІ курс ФЕТТ 

"Програмиране и използване на компютри ІІ" за І-ви курс ФЕТТ – до 150 часа; 

5 Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер 

"Обектно-ориентирано програмиране" за ІІІ-ти курс МТФ – до 100 ч. 

ОКС "Магистър" 

1 проф. д-р Стоян Богданов Малешков 

"Реалистична визуализация" за І-ви курс магистри редовно обучение спец. КТПП, 
ФКСУ - до 100 часа (за взети часове в рамките на зимен семестър 2016/2017 уч. г.); 

"Компютърна графика и геометрично моделиране" за І-ви курс магистри редовно 
обучение спец. КТПП, ФКСУ - до 100 часа; 

2 доц. д-р Петър Георгиев Маноилов – пенсионер 

"Цифрова схемотехника и микропроцесорна техника" за І-ви курс магистри редовно 
изравнително обучение спец. КТПП, ФКСУ - до 100 часа (за взети часове в рамките 
на зимен семестър 2016/2017 уч. г.); 

3 доц. д-р Божидар Стефанов Георгиев – пенсионер 

"XML и WEB-базирани технологии" за І-ви курс магистри редовно обучение спец. 
КТПП, ФКСУ - до 100 часа; 

4 гл.ас. д-р Филип Петров Петров 

"Програмни технологии за сигурен код" за І-ви курс магистри редовно изравнително 
обучение спец. КТПП, ФКСУ - до 60 часа; 
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5 Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер 

"Бази от данни и информационни системи" за І-ви курс магистри редовно изравни-
телно обучение спец. КТПП, ФКСУ - до 30 часа (за взети часове в рамките на зимен 
семестър 2016/2017 уч. г.); 

Списъкът на хоноруваните преподаватели бе приет с 

Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

2.2. Във връзка със заявена от нас еднократна промяна на учебен план за ма-
гистри специалност КТПП, състояща се в преместване на дисциплината „Графич-
но програмиране“, има информация, че ресорният зам.-ректор не е позволил това 
да се случи. 

2.3. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Предлагам на вашето внимание промените в учебни-
те планове за специалност КТПП: 

А.) Изравнително обучение за ОКС „Магистър” 

Текстът „за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 
и/или „магистър“ по други специалности от области на висше образование ..… 
4. ПРИРОДНИ НАУКИ .…. 

се заменя със „за завършили образователно-квалификационна степен „бака-
лавър“ и/или „магистър“ по други специалности от области на висше образование 
..… 4. ПРИРОДНИ НАУКИ (без 4.6) .…. 

Структурата на плана се променя от шест задължителни дисциплини на се-
местър на пет задължителни дисциплини на семестър. 

Отпадащи дисциплини: 

 „Избрани глави от математиката” 

 „Цифрова схемотехника и микропроцесорна техника” 

 „Операционни системи и компютърни мрежи” * 

 „Обработка на мултимедийни данни” – преместена в редовно обучение 

 „Компютърни интерфейсни устройства и приложни продукти” 

 „Програмни технологии за сигурен код” – преместена в редовно обуче-
ние 

Нови дисциплини: 

 „Операционни системи” * 

 „Компютърни мрежи” * 

 „Скриптови езици за програмиране” 

 „Програмиране на C#” 

* Дисциплината „Операционни системи и компютърни мрежи”се разделя на 
две отделни дисциплини: „Операционни системи“ и „Компютърни мрежи“. 

Променени заглавия на дисциплини: 

 „Бази от данни и информационни системи” – „Бази от данни” 
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Б.) Редовно обучение за ОКС „Магистър” 

При изготвянето на промените в учебния план на специалност КТПП, ОКС 
„Магистър“, бе обмислено кои две дисциплини трябва да са на текуща оценка. Ко-
мисията предлага следните дисциплини, които да бъдат на текуща оценка: 

І-ви семестър 1. „Разпределени компютърни системи и приложения“ 

2. „Софтуерни архитектури и шаблони“ 

ІІ-ри семестър 1. „Валидация и верификация на програмни системи“ 

2. „Софтуерни инженерство“ 

За избираемите дисциплини мислехме да използваме думата „модул“ вместо 
„специализация“. Накрая, за да се избегнат недоразумения, взехме решение така-
ва квалификация да отпадне и дисциплините да имат групово наименование в 
списъците. 

Важно е да се отбележи, че сме добавили професионално направление 4.6. 
„Информатика и компютърни науки“ в списъка с направленията, които допускат 
кандидатстване за ОКС „Магистър“ без преминаване на изравнително обучение. 

Структурата на плана се променя както следва: за първи семестър – от чети-
ри задължителни и една избираема на три задължителни  и три избираеми дис-
циплини; за втори семестър – от три задължителни и две избираеми на три за-
дължителни и три избираеми дисциплини. 

Семестър Досегашен УП Променен УП 

І-ви семестър 4 задължителни 

 Реалистична визуали-
зация 

 Разпределени компю-
търни системи и при-
ложения 

 Управление и анализ на 
данни 

 Софтуерно инженерс-
тво 

3 задължителни 

 WEB базирани техно-
логии 

 Разпределени компю-
търни системи и при-
ложения 

 Софтуерни архитек-
тури и шаблони 

1 избираема 3 избираеми 

ІІ-ри семестър 3 задължителни 

 Валидация и верифика-
ция на програмни сис-
теми 

 Съвременни софтуер-
ни технологии 

 Основи на изкуствения 
интелект 

3 задължителни 

 Валидация и верифика-
ция на програмни сис-
теми 

 Съвременни софтуер-
ни технологии 

 Софтуерно инженерс-
тво 

2 избираеми 3 избираеми 

Нови дисциплини: 

 „Софтуерни архитектури и шаблони” 

Променени заглавия на дисциплини: 
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 „XML и WEB базирани технологии” – „WEB базирани технологии” 

Преместени от задължителни в избираеми: 

 „Реалистична визуализация” 

 „Управление и анализ на данни” 

 „Основи на изкуствения интелект” 

Преместени от избираеми в задължителни: 

 „WEB базирани технологии“ 

Списък 1 

Отпадащи дисциплини: 

 „Цифрово представяне и обработка на звук и видео” 

Нови дисциплини: 

 „Информационни системи” 

 „Системи за виртуална реалност” 

 „Извличане на информация” 

Списък 2 

Отпадащи дисциплини: 

 „.Компютърна анимация” 

 „Проектиране на потребителски интерфейси” 

Нови дисциплини: 

 „Програмиране на Java за Android” 

 „Вградени системи“ 

 „Програмни технологии за сигурен код“ – преместена от изравнително 
обучение 

 „Облачни технологии“ 

 „Сървисно ориентирани технологии“ 

 „Обработка на мултимедийни данни“ – преместена от изравнително обу-
чение 

 „Интерактивни системи“ 

 „Програмиране на графични процесори“ 

Преместени от Списък 2 в Списък 1: 

 „Географски информационни системи” 

Кадрово осигуряване на новите дисциплини 

1. Изравнително обучение: 

 Скриптови езици за програмиране  - доц. д-р Димитър Божков, ас. 
Елена Калчева-Йовкова 

 Програмиране на C# - проф. д-р Мариана Горанова 

2. Редовно обучение: 

 Софтуерни архитектури и шаблони – доц. Божков, гл. ас. д-р В. Геор-
гиев 

 Информационни системи – доц. д-р Людмила Стоянова 
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 Системи за виртуална реалност  -  доц. д-р Божков, гл. ас. д-р Чотров 

 Извличане на информация – доц. д-р Веска Ганчева 

 Програмиране на Java за Android – доц. д-р Димитър Божков, ас. 
Елена Калчева-Йовкова 

 Вградени системи – доц. д-р Димитър Божков 

 Облачни технологии – доц. д-р Даниела Минковска 

 Сървисно ориентирани технологии – доц. д-р Людмила Стоянова 

 Интерактивни системи – доц. Виргиния Димитрова 

 Програмиране за графични процесори –  доц. Ганчева, гл. ас. д-р 
Чотров 

Доц. д-р Димитър Божков, Благодаря на Комисията за работата, която свърши 
в доста съкратени срокове. Моля за мнения. 

Проф. д-р Иван Момчев, „Разпределени компютърни системи и приложения“ е 
на текуща оценка, нали правилно съм го разбрал? Бих искал да обърна внимание 
комисията да се увери, че избираемите дисциплини са или само изпит, или само 
текуща оценка. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Да, проф. Момчев, и в двата семестъра избираемите 
дисциплини са изпити. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Колеги, искам да ви информирам, че правим те-
зи промени заради критика (единствена) на нашите специалности, отправена от 
проф. Гоцева в неин доклад пред ОС на ФКСУ. Събранието гласува доклада на 
Декана и с това ни задължава да предприемем действия. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Бих искала да попитам, ако съдържанието в 
„Съвременни софтуерни технологии“ се измества към интегриране, какви са очак-
ванията? Да не станат твърде високи? 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Advanced C#. 

Проф. д-р Мариана Горанова, В новата програма WEB приложенията ще са 
със C#, това се има предвид. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Колеги, ако външен човек чете кадровото обез-
печаване, ще остане с впечатлението, че има двама доценти в катедрата – доц. 
Божков и доц. Ганчева, които са с по 6-7 дисциплини. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Да, нашите имена присъстват като титуляри, тъй като 
сме изхождали от позицията, че трябва да се даде шанс на колеги като гл. ас. д-р 
Веселин Георгиев, гл. ас. д-р Димо Чотров и ас. Елена Калчева-Йовкова да имат 
свои дисциплини. Това, което прочетох като кадрово обезпечаване касае новите 
дисциплини. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Не виждам проблем. В учебния план на Компю-
търни системи стоят изключително имената на проф. Наков, проф. Боровска и 
проф. Гоцева. 

Доц. д-р Димитър Божков, Съгласен съм, че трябва да се включат повече ко-
леги. 

Ас. Елена Калчева-Йовкова, Нали обсъждахме ръководители на така нарече-
ните модули. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Казвам това, което чух, слушайки отстрани. 
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Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Четени са само промените. 

Проф. д-р Иван Момчев, Ако студентите изберат различни курсови задачи, 
вероятно ще има проблем със системата. Да се говори предварително с доц. Ро-
сен Радонов. 

Доц. д-р Димитър Божков, Предлагам да гласуваме така представените про-
мени в учебните планове на специалност „КТПП“ в ОКС „Магистър“ и в ОКС „Ма-
гистър-изравнително обучение“. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Тъй като обсъждаме именно магистрите, пред-
лагам изборите, които те правят да са в писмен вид. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Отново в тази връзка, да помислим за реклама 
на специалностите в сайтове. 

Доц. д-р Димитър Божков, Доц. Димитрова да провери и за следващия съвет 
да докладва резултати от проучването. 

Проф. д-р Мариана Горанова, Бих искала само да информирам колегите, че 
разписът за магистрите в изравнително обучение е почти готов. Чакам потвърж-
дение от колегите за ден и час за провеждане на лабораторните упражнения по 
„Организация на компютърни системи“. 

По точка 3 

Доц. д-р Димитър Божков, Постъпил е доклад от проф. д-р Иван Момчев с ис-
кане за удължаване на трудовия му договор. Всички го познаваме добре и мисля 
да си спестим четенето на придружаващите документи. 

Предлагам да гласуваме второ удължаване на трудовия договор на проф. д-р 
инж. Иван Момчилов Момчев, считано от 30.05.2017 г. 

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

Резултати от гласуването: 

ДА - 10 НЕ - 0 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 второ продължаване на трудовия договор на проф. д-р инж. Иван Момчилов 
Момчев с 1 (една) година, считано от 30.05.2017 г. по реда на § 11, ал. 1 от пре-
ходните и заключителни разпоредби на ЗВО. 

По точка 4 

4.1. Доц. д-р Д. Божков, Въз основа на подаден доклад от проф. д-р инж. Сто-
ян Богданов Малешков, моля да гласуваме редовен докторант маг. инж. Стоян 
Жоров Керефейн да бъде отчислен с право на защита, поради изтичане срока на 
докторантурата. 

Комисията по вота проведе тайно гласуване относно отчисляването с право 
на защита на маг. инж. Стоян Жоров Керефейн. 

След преброяване на бюлетините Комисията докладва следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 
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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. Стоян Жоров Ке-
рефейн, поради изтичане срока на докторантурата. 

4.2. Доц. д-р Д. Божков, Въз основа на подаден доклад от проф. д-р инж. Ма-
риана Евстатиева Горанова, моля да гласуваме задочен докторант маг. инж. 
Александър Божидаров Русев да бъде атестиран с отрицателна оценка и отстра-
нен, поради изтичане срока на докторантурата и неизпълнение на индивидуалния 
му план. 

След провеждане на вотовете и преброяване на бюлетините Комисията док-
ладва следните 

Резултати от гласуванията: 

1. За атестиране с отрицателна оценка: 

ДА - 9 НЕ - 0 БЕЛИ - 2 

2. За отстраняване от задочна докторантура, съгласно чл. 20, ал. 1, 
т. 5 и 6 от ПУРПНС в ТУ - София: 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 1 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програ-
миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСУ 
атестира с отрицателна оценка и съгласно чл. 20, ал. 1, т. 5 и 6 от ПУРПНС в 
ТУ - София да отстрани от задочна докторантура, задочния докторант маг. 
инж. Александър Божидаров Русев, поради изтичане срока на докторантурата 
и неизпълнение на индивидуалния му план. 

4.3. Доц. д-р Д. Божков, Постъпили са документи на маг. инж. Александра Йо-
анис Бриасули, гражданка на Гърция за зачисляване в редовна платена докторан-
тура по направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ с обучение на 
английски език. 

Изпълнени са разпоредбите на чл. 9 от ПУРПНС в Технически университет - 
София за признаване на придобитото висше образование. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Според мен трябва де съобразим с разпоредби-
те на ЗРАСРБ, ЗВО и на ППЗРАСРБ. 

Според ПУРПНС в Технически университет – София: 

 Чл. 2.  

(1) ТУ извършва прием на докторанти по държавна поръчка и срещу запла-
щане в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация 
(НАОА) докторски програми по специалности. Обучението за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор“ се осъществява в редовна, в за-
дочна, в самостоятелна или в дистанционна форма на обучение. За докторан-
ти могат да кандидатстват лица с придобита образователна и квалификаци-
онна степен (ОКС) „магистър”. 

Чл. 6. 

(1) Конкурсът включва изпит по специалността и по чужд език, избран от 
кандидата измежду английски, френски или немски.  

(2) Конкурсните изпити за докторанти по държавна поръчка се провеждат 
съгласно ежегодно утвърден график от АС. Конкурсните изпити за докторан-
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ти в платена форма на обучение се провеждат през цялата академична годи-
на. 

….. 

(5) Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки… 

….. 

Чл. 10.  

(1) Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава 
– членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, 
могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура:  

1. в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, 
културен и научен обмен;  

2. съгласно актове на Министерския съвет;  

3. при условията на чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование.  

 Обучението на кандидата ще се провежда на английски език, а кан-
дидатът е от страна член на ЕС, в която този език не е майчин. 

 Гражданите на страни членки на ЕС би трябвало да заплащат 
такса в същия размер, като тази, която заплащат българските граждани. 

Според мен, изпити по специалността и по чужд език трябва да бъдат прове-
дени, тъй като кандидатът е от страна член на ЕС. Таксата също трябва да е като 
на българските граждани. 

Маг. инж. Мадлен Николова, сектор „Докторанти“, Не съм се сблъсквала с та-
къв случай в практиката си до този момент. Наистина има граждани на Гърция, 
които се обучават в ОКС „Магистър“ като български граждани на български език. 
Това е друг казус Те дори са стипендианти и са именно възпитаници на ФКСУ. 
Препоръчвам да се допитате до зам.-ректор по учебна дейност как да се проце-
дира. 

Доц. д-р Димитър Божков, Макар бюлетините за този вот да са изготвени, 
мисля, че е по-добре да отложим гласуването за следващия катедрен съвет. Ще 
направим официално запитване към проф. д-р Любомир Димитров с молба за 
тълкувание на казуса. 

Предложението на доц. Божков бе прието 

По точка 5 

Доц. д-р Димитър Божков, В точка Текущи бих искал да попитам доц. Минковс-
ка, като зам.-декан, какъв е статуса на програма Еразъм? 

Доц. д-р Даниела Минковска, Ако знаех, че ще бъде поискана такава инфор-
мация, щях да подготвя точните данни. Кандидатстваха 21 човека за 11 места. 

Критериите са гласувани на ФС. 

1. Най-важен критерий: Участие в предишни мобилности, т.е. кой колко пъти е 
пътувал от факултета. 

2. Кой е привлякъл чуждестранни партньори. Например: доц. Диана Григорова 
- Нови Сад, доц. Людмила Стоянова – Македония, проф. Огнян Наков - Турция. 

3. Участие в прояви с международно значение. Гл.ас. Явор Томов ще е ръко-
водител на отбора, който ще участва на олимпиада във Франция. 
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Доц. д-р Димитър Божков, Как е взето решение кой къде ще пътува? 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Има ли хора, които ще пътуват по 2 пъти, а дру-
ги – никъде. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Аз ще пътувам до Нови Сад да подпиша догово-
ра и на още едно място. 

Проф. д-р Мариана Горанова, Мисля, че доц. Минковска не е защитила инте-
ресите на катедрата. Ръководител съм на 2 договора и не съм информирана, че 
някой иска да пътува. Оказва се, че пътуват само хора от другата катедра. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Събирането на комисията (аз, доц. Румен Три-
фонов и гл. ас. д-р Антония Ташева) беше в деканския кабинет. Оказа се, че там е 
проф. Гоцева, но присъстваха и други колеги - проф. Лазарова и проф. Наков. 

Кандидатурите от нашата катедра бяха: 

 Ас. Анастасия Вангелова – Англия, Франция, Испания или Чехия; 

 Ас. Мария Евтимова – Франция; 

 Доц. Веска Ганчева – Кавала; 

 Проф. Мариана Горанова – Испания; 

 Стефанка Станкова – Сърбия; 

 Доц. Людмила Стоянова; 

 Доц. Даниела Минковска. 

Доц. д-р Димитър Божков, Защо аз като ръководител катедра или доц. Анге-
лова, като мой заместник не сме били поканени да присъстваме, след като проф. 
Лазарова е била там? 

Доц. д-р Даниела Минковска, Проф. Лазарова не е взимала отношение. Какъв 
проблем виждате? Проф. Горанова колко пъти е ходила в Англия като координа-
тор? Всяка година. Да не коментираме кой колко пъти е ходил. 

Проф. д-р Мариана Горанова, Защо не се изкара списък? 

Доц. д-р Даниела Минковска, Когато проф. Ташев даде такъв, тогава и ние ще 
дадем. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Защо няма протоколи от ФС? Трябва да са на 
сайта или да ни ги изпращат. А за Еразъм, няма да ходят тези, които не трябва да 
ходят. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Критериите трябва да се спазват. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Критериите се ясни. 

Доц. д-р Димитър Божков, Критериите са ясни, ако са във вид на формула. 
Всичко останало е субективно. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Подредени са тежест.. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Да повдигнем въпроса на ФС за гласуване на 
тежест. 

Доц. д-р Димитър Божков, Аз затова повдигам тази дискусия и считам, че по-
желателно е да има пропорционалност между катедрите. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Всичко това се случи много набързо. За след-
ващата година ще се процедира от началото на учебната година (м. септември). 
Всеки има право да ходи по два пъти. 
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Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Един лев не сме получили за консумативи. Ре-
монтите са отделно перо. Всеки преподавател има право на една командировка. 
Отказва ни се правото да искаме пари от други факултети, а ни оставят без пари. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Кой? 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Проф. Наков, защото и от факултета ще искат. 

Доц. д-р Димитър Божков, Да помислим за следващ КС да оформим и излезем 
с добре формулирано становище пред ФС за разглеждане на този въпрос. Знаете, 
че имаме дарение, с което плащаме на колегите да пътуват за конференции. Как-
то миналата година не отказах на доц. Минковска, така няма да откажа на никой 
от колегите. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Да се поинтересуваме за правилник за разпре-
деляне на средствата. 

Доц. д-р Димитър Божков, Можем да помолим проф. Наков да внесе яснота по 
този въпрос в качеството си на зам.-декан по финансовата част. Считам, че мо-
жем да прекратим тази дискусия. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Бих искала да запозная катедрата с проведения кан-
дидат-докторантски изпит. Комисията се председателстваше от доц. Ангелова, а 
членове бяхме доц. Минковска и аз. След провеждането на устния изпит изразих 
мнение, че при отговор на един от пет въпроса не може да се постави оценка от-
личен 5,50. 

Поставям въпроса да се обсъдят критерии за оценяване на устен изпит или да 
се помисли за точкова система на оценяване. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Когато аз кандидатствах, устният ми изпит беше 
мн. добър 5,25 при писмен поне добър 4,50. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Да, кандидат-докторантката беше слаба в отго-
ворите, но исках да излезем и от друга позиция – тя кандидатства по мултимедия, 
а не по програмиране. Дадох целия конспект, а не по предпочитания, както прак-
тикуват някои колеги. Писмената работа беше за отличен 5,50, но устната беше 
слаба. Смятам, че сме малък прецедент. Докторантите влизат в акредитацията. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Отговорила е на 1 от 5 зададени въпрос, с колко да я 
оценим? 

Доц. д-р Димитър Божков, Да имаме много, но добри докторанти. Относно 
критериите – ние сме преподаватели. Трябва да се обединим около обща оценка. 

Доц. д-р Даниела Минковска, По първия въпрос не съм специалист, но на вто-
рия с доц. Ангелова бяхме единодушни. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Доверихме се взаимно на оценките по писмения из-
пит. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Аз разговарях с кандидатката, тя е склонна да се 
подготви допълнително. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Да, тя самата сподели, че не е успяла да се подготви 
достатъчно. 

Доц. д-р Даниела Минковска, От другата катедра искат да я зачислят при тях, 
но аз ѝ казах, че при нас няма проблем да кандидатства. 
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Проф. д-р Иван Момчев, Трудно ще можем да намерим хора с един общ конс-
пект. Все по-слаби ще стават. Ще кандидатстват и идват само силни, или такива, 
които ще се развиват. 

 

 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

/маг. инж. Стефанка Станкова/ /доц. д-р инж. Димитър Божков/ 

02.03.2017 г., София 


