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

Препис-извлечение 

 

Протокол № 9 

от заседание на Катедрен съвет 

на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, 

състояло се на 24.04.2017 г. 

 

Дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на искане до Ректора на Технически университет – 

София за анулиране на Заповед № 1-717/10.04.2017 г. за налагане на нака-

зание „предупреждение за уволнение“ на инж. Стефанка Станкова. 

Списъчен състав: 12 

Редуциран състав: 10 (доц. д-р Даниела Минковска, доц. д-р Людмила Стояно-

ва – командировка в чужбина) 

Кворум: 7 

Присъстващи: 9 

Гласуващи: 9 

Неприсъстващи: 1 (доц. д-р Виргиния Димитрова – платен отпуск) 

На заседанието на Катедрения съвет присъстват и: 

Проф. д-р инж. Мариана Евстатиева Горанова; 

Доц. д-р инж. Богдан Кирилов Шишеджиев; 

Маг. инж. Мария Савова Евтимова; 

Маг. инж. Олег Кирилов Малинов. 

Председателстващ заседанието: доц. д-р инж. Димитър Божков Божков - ръ-

ководител на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, ФКСТ. 

По точка 1 от Дневния ред 

Доц. д-р Димитър Божков, Колеги на днешното заседание на Катедрения съ-

вет не присъстват само членовете му. Чели сте имейлите, изпратени по елект-

ронната поща и както е видно от присъствието Ви, взели сте присърце посочения 

проблем. Той се състои в небивало друг път преследване на уважаван член на 

нашия колектив. Поведението на Декана е безпрецедентно - никакъв академизъм, 

незачитане на демократични ценности, потъпкване на закони и норми. Миналия 

месец бяха поскани писмени обяснения от инж. Станкова. Ние с проф. Горанова 
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дадохме нашите становища, относно заповеди на проф. Гоцева и това доведе до 

заповедта с предупреждение за уволнение, заради която днес се събираме. 

Официално претекстът е, че инж. Станкова  не изпълнява задълженията, про-

изтичащи от нейната длъжностна характеристика - твърдение абсурдно и невяр-

но. Откога в държавата се преследват, тормозят, унижават и наказват свидетели в 

съда?! 

Помолих да бъде изготвено становище с искане за отмяна на наказанието. 

Включиха се няколко колеги, и освен настоящия проблем те посочват и други 

примери – обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

за гл. ас. д-р Веселин Георгиев и изборът за заемане на академична длъжност 

„асистент“ за д-р Филип Филипов. 

Документът, който ще предложим на Вашето внимание е именуван Станови-

ще и всеки от Вас, който има желание може да го подпише. 

Моля гл. ас. д-р Веселин Георгиев го прочете, след което давам думата за 

дискусия и мнения. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Може ли да бъде прочетена Заповедта с мотивите? 

Ас Стефан Дишлиев, „За уронване престижа на ФКСТ, както и за това, че не е 

разкрила цялата истина по предаване на решение на Факултетния съвет на ФКСТ 

на заинтересувано лице.“ 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев прочете текста на Становището. 

Изказвания за отразяване на корекции и уточнения в прочетения документ 

направиха: доц. д-р Димитър Божков, доц. д-р Богдан Шишеджиев, гл. ас. д-р Ве-

селин Георгиев, проф. д-р Мариана Горанова, ас. Стефан Дишлиев. 

Становището на катедра „Програмиране и компютърни технологии“ с отразе-

ните корекции относно искане за отмяна на Заповед№ 1-717/10.04.2017 г., нала-

гаща наказание „предупреждение за уволнение“ на Стефанка Станкова, бе прието 

с пълно болшинство. 

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

миране и компютърни технологии” да внесе на вниманието на Ректора на Тех-

нически университет – София комплект документи с искане за официално ре-

шение за отмяна на Заповед № 1-717/10.04.2017 г., касаеща налагане на нака-

зание „предупреждение за уволнение“ на Стефанка Тодорова Станкова. Съве-

тът препоръчва при липса на решение за отмяна на наказанието, Стефанка 

Станкова да потърси правата си по съдебен ред за изчистване на трудовото 

си досие. 

Маг. инж. Мария Савова Евтимова пожела да бъде гласувано решение на Ка-

тедрения съвет относно изслушване на Втора глава от дисертационния ѝ труд на 

тема „Семантични агенти за персонализирано търсене“ с научен ръководител 

проф. д-р инж. Иван Момчилов Момчев. 

Изслушването на инж. Евтимова ще се проведе на 27.04.2017 г. (четвъртък) 

от 12:30 ч. в зала 2305. 

При проведения явен вот, предложението бе прието с пълно болшинство 
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Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програ-

миране и компютърни технологии насрочва заседание на 27.04.2017 г. (чет-

въртък) от 12:30 ч. в зала 2305 с единствена точка в дневния ред: „Изслушване 

и обсъждане на Втора глава на дисертационния труд на маг. инж. Мария Саво-

ва Евтимова на тема „Семантични агенти за персонализирано търсене“ с нау-

чен ръководител проф. д-р инж. Иван Момчилов Момчев. 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

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

25.04.2017 г., София 


