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

Препис-извлечение 

 

Протокол № 8 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 06.03.2017 г. 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване на Протокол № 7; 

2. Докторантски въпроси: 

2.1. Зачисляване в докторантура редовна платено форма на обучение на 

маг. инж. Александра Йоанис Бриасули, гражданин на Гърция; 

2.2. Атестиране и отчисляване с право на защита на задочен докторант 

маг. инж. Ани Костадинова Димитрова. 

3. Текущи. 

Списъчен състав: 12 

Редуциран състав: 12 

Кворум: 8 

Присъстващи: 10 

Гласуващи: 10 

Неприсъстващи: 2 (доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, ас. Людмил Ди-

митров – учебна заетост) 

 

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

суван Протокол № 7/13.02.2017 г. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Доц. д-р Димитър Божков, В дневния ред има две гласувания с таен вот. 

Предлагам да изберем комисия 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 - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 2: 
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2.1. 

Доц. д-р Димитър Божков, Извинявам се, че Катедрения съвет бе свикан на-

бързо, в последния работен ден преди празниците. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Разговарях преди съвета с проф. Гоцева. Няма 

изискване за това колко дни предварително да се свиква съвет. 

Доц. д-р Димитър Божков, Постъпило е Заявление от маг. инж. Александра 

Йоанис Бриасули за зачисляване в докторантура като чуждестранен гражданин 

(без конкурсен изпит) редовно платено обучение с такса 3500 € по ПН 5.3. "Кому-

никационна и компютърна техника", ДП  „Автоматизирани системи за обработка на 

информация и управление” със срок на докторантурата 3 (три) години. 

Заявлението на маг. инж. Бриасули се внася за разглеждане след получено 

писмено становище на проф. д-р инж. Любомир Димитров, Зам.-ректор УДиА на 

ТУ – София. 

Изказвания направиха: 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Имаме ли го писмено? 

Доц. д-р Даниела Минковска, Още първото заявление на маг. инж. Бриасули 

беше подадено за платена форма на обучение срещу 3500 €. Това е второ нейно 

заявление. 

Доц. д-р Димитър Божков, Моля първо да гласуваме. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Като я зачисляваме за редовен докторант, тя 

знае ли, че трябва да води часове? 

Доц. д-р Даниела Минковска, Чужденците не водят. 

Ас. Стефан Дишлиев. Когато се подава молба, подаващият я трябва да се за-

познае със задълженията си. Затова да прекратим обсъжданията и да гласуваме. 

След проведения таен вот, комисията докладва следните 

Резултати от гласуването: 

ДА – 9 НЕ – 1 БЕЛИ – 0 

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

миране и компютърни технологии“ предлага на Факултетния съвет на ФКСТ 

да зачисли маг. инж. Александра Йоанис Бриасули докторантура като чуждес-

транен гражданин (без конкурсен изпит) редовно платено обучение с такса 

3500 € по ПН 5.3. "Комуникационна и компютърна техника", ДП „Автоматизира-

ни системи за обработка на информация и управление” със срок на докторан-

турата 3 (три) години. 

2.2. 

Доц. д-р Димитър Божков, До мен е подаден Доклад от доц. д-р Виргиния То-

дорова Димитрова с предложение за гласуване на положителна атестация и от-

числяване с право на защита на задочния докторант на катедра „Програмиране и 

компютърни технологии“ по ПН 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, ДП 

“Автоматизация на области от нематериалната сфера” маг. инж. Ани Костадинова 

Димитрова. 
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Тема на дисертацията: „Изследване на методи и средства за решаване на 

инженерни задачи в среда за интерактивна визуализация”. 

Научен ръководител: доц. д-р инж. Виргиния Тодорова Димитрова. 

Изказвания направиха: 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, На атестациите докторантът трябва да присъст-

ва. Какво е направила от последната атестация? 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, На проф. Горанова докторантът не присъства 

на последния съвет. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Сега не говорим за докторанта на проф. Гора-

нова, а за Вашия. Него (на проф. Горанова) го отстранихме. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Предлагам да дадем възможност на доц. Димитрова 

да прочете Атестацията. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Докторантката работи по кода и почти го е на-

писала. Пишем съвместни две статии. Няма възможност да присъства, тъй като 

работи. Работата ѝ е в НАП и вероятно няма да се върне в катедрата, но иска да 

завърши докторантурата си. Консултирала съм се с г-жа Мадлен Николова и про-

цедурата изисква да се атестира заедно с отчисляването с право на защита. Сро-

кът на докторантурата е изтекъл и тя е изпълнила индивидуалния си план без 

съществени забележки. Взимала е часове. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, На дипломните защити сте поискали от магис-

тър да говори за приноса си. Искам да имаме еднакви изисквания за магистрите и 

да поставим поне едно ниво по-високо за доктор. 

След провеждане на вотовете и преброяване на бюлетините Комисията по 

вота докладва следните 

Резултати от гласуванията: 

1. За атестиране с положителна оценка: 

ДА - 8 НЕ - 1 БЕЛИ - 1 

2. За отчисляване с право на защита: 

ДА - 9 НЕ - 0 БЕЛИ - 1 

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

миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСТ 

атестира с положителна оценка и да отчисли с право на защита задочния 

докторант по ПН 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, ДП „Автома-

тизация на области от нематериалната сфера“ маг. инж. Ани Костадинова 

Димитрова с научен ръководител доц. д-р инж. Виргиния Тодорова Димитрова. 

Ас. Стефан Дишлиев, Доц. Божков, моля да въдворите ред на форума, на 

който присъстваме! 

Доц. д-р Димитър Божков, Благодаря за забележката. Това, на което присъст-

ваме няма нищо общо нито с академичния дух, нито с академичния тон. Това е 

една махленска разправия и ми е крайно неприятно да присъствам. 

 

Протокол: Председател на КС: 

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

07.03.2017 г., София 


