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

 
 
 

Протокол № 12 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 26.06.2017 г. 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване на Протоколи № 9/24.04.2017 г. и № 10/27.04.2017 г. 

2. Докторантски въпроси: 

2.1. Атестиране на маг. инж. Арбър Шефчет Перчуку, задочен докторант 

към катедрата; 

2.2. Зачисляване в докторантура, редовна платена форма на обучение, на 

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

3. Учебни въпроси 

3.1. ~ ОКС „Бакалавър“; 

3.2. ~ ОКС „Магистър“. 

4. Текущи. 

 

Списъчен състав: 12 

Редуциран състав: 12 

Кворум: 8 

Присъстващи: 10 

Гласуващи: 10 

Неприсъстващи: 2 (доц. д-р Димитър Божков и ас. Людмил Димитров – се-

мейни причини) 

 

По точка 1 от Дневния ред, доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова предложи да 
бъдат гласувани Протокол № 9/24.04.2017 г. и Протокол № 10/27.04.2017 г. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, В дневния ред има две гласувания с та-
ен вот. Предлагам да изберем комисия в състав: 

Председател: Доц. д-р Даниела Велева Минковска 

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

 Ас. Елена Петкова Калчева-Йовкова 

Комисията бе подложена на гласуване и приета със следните резултати: 
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ДА – 10 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

По точка 2.1. от Дневния ред съгласно саморъчно подписан отчет, депозиран 
при научните му ръководители бе предложено да се гласува атестация на задо-
чен докторант маг. инж. Арбър Шефчет Перчуку. Той е зачислен на 01.07.2015 г. 
по професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, 
докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и уп-
равление“ с научни ръководители доц. д-р инж. Даниела Велева Минковска и доц. 
д-р инж. Людмила Йорданова Стоянова. 

Тема на дисертационния труд: „Модел на обработка на големи по обем данни 
в областта на електрическата енергетика за образователни цели“ („Model Of Big 
Data Processing In The Area Of Electrical Energy For Educational Purposes“). 

Срок на завършване на докторантурата: 01.07.2019 г.  

Изпитът, насрочен по индивидуален план за тази година, докторантът е по-
ложил предсрочно още през миналата година. Участвал е в международен проект 
по „Еразъм+“, дог. № 2015-1-МК01-КА201-002854. До този момент има 3 (три) пуб-
ликации. 

Към настоящия момент, докторантът е в процес на писане на обзорна глава 
на дисертационния труд, написани части от първа глава, свързани с моделиране-
то на обработката на големи по обем бази данни. Подготвя материали за публи-
кации на тема моделиране на големи по обем бази данни. 

Във връзка с посоченото по-горе, бе предложено да се гласува положителна 
атестация. 

Положителната атестация на докторанта маг. инж. Арбър Шефчет Перчу-
ку бе гласувана с таен вот. 

Комисията докладва следните резултати от гласуването: 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ – 0, 

съгласно които бе взето 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра „Програ-
миране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на ФКСТ 
да гласува положителна атестация на задочен докторант маг. инж. Арбър 
Шефчет Перчуку за работата му през 2016/2017 г. 

По точка 2.2. от Дневния ред на вниманието на членовете на Катедрения съ-
вет бе представено Заявлението на маг. инж. Александра Йоанис Бриасули за за-
числяване в докторантура като чуждестранен гражданин (без конкурсен изпит) ре-
довно платено обучение с такса 3500 € по ПН 5.3. "Комуникационна и компютърна 
техника", ДП  „Автоматизирани системи за обработка на информация и управле-
ние” със срок на докторантурата 3 (три) години. 

Заявлението на маг. инж. Бриасули бе внесено за разглеждане след приети от 

АС на ТУ – София (Протокол № 4 / 26.04.2017 г.) Правила за прием на докторанти 

платено обучение и писмен Доклад от 05.06.2017 г. на Декана на ФКСТ проф. д-р 

Даниела Гоцева до Ректора на ТУ – София проф. д.т.н. Георги Михов. 
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Изказвания направиха доц. д-р Даниела Минковска и гл. ас. д-р Веселин Геор-

гиев. 

Комисията по тайния вот докладва следните Резултати от гласуването: 

 За зачисляване в редовна платена докторантура: 

ДА – 9 НЕ – 1 БЕЛИ – 0 

 За избор на научни ръководители: 

Доц. д-р инж. Даниела Велева Минковска 

ДА – 8 НЕ – 2 БЕЛИ – 0 

Доц. д-р инж. Людмила Йорданова Стоянова 

      ДА – 8       НЕ – 2       БЕЛИ – 0 

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

миране и компютърни технологии“ предлага на ФС на ФКСТ да зачисли маг. 

инж. Александра Йоанис Бриасули докторантура като чуждестранен гражданин 

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

муникационна и компютърна техника", ДП  „Автоматизирани системи за обра-

ботка на информация и управление” със срок на докторантурата 3 (три) годи-

ни с научни ръководители доц. д-р инж. Даниела Велева Минковска и доц. д-р 

инж. Людмила Йорданова Стоянова. 

По точка 3.1. от Дневния ред: 

 Гласуван бе Плана за аудиторната заетост на научно-

преподавателския състав на катедра „Програмиране и компютърни тех-

нологии“ за зимен семестър на учебната 2017/2018 година. 

Резултати от гласуването: 

ДА – 10 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

 Напомнено бе, че преди началото на зимен семестър за учебната 

2017/2018 година, всички водещи преподаватели трябва да имат готов-

ност с данни за хоноруваните асистенти, от които имат нужда за про-

веждане на учебните занятия. До този момент в канцеларията на ка-

тедрата са подадени заявки от доц. д-р Людмила Стоянова и доц. д-р 

Даниела Минковска. Записани са и контактни данни на студент от 

ФКСТ, когото проф. д-р Даниела Гоцева и насочила към доц. Божков. 

 Направено бе съобщение, че преподавателите, които биха искали инс-

талиране на софтуер, различен от наличния в лабораториите, трябва 

да го заявят преди започването но зимен семестър. 

 На гласуване бе подложено, ако се наложи, проекторът в зала 2305 да 

бъде заменен с този от наличните, който е подходящ за монтаж на 

стойката. 

Резултати от гласуването: 

ДА – 10 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

 Доц. Минковска предложи да бъдат подменени щорите в зала 2305. 

Ас. Елена Калчева-Йовкова, Заявките по подадени спецификации са 

предадени на Ралица Пейчева. 
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По точка 3.2. от Дневния ред бяха обсъдени и взети решения както следва: 

 Графикът за магистри да бъде съобразен с календарния график. Из-

равнителния курс на специалност КТНС има лекции и лабораторни уп-

ражнения, които са в бакалавърския курс и трябва да започнат по този 

график. Изравнителното обучение на специалност КТПП е с друг гра-

фик. Графиците за всяка специалност и форма на обучение се преда-

ват на Ани Дунева. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Да се разговаря с преподавателите, но не 

може да се променя академичния календар. 

Стефанка Станкова, Когато са по-малко хора, практиката е да се насоч-

ват за занятия с бакалаврите. Учебната година за бакалаврите започва 

на 25.09.2017 г., но преди 01.09. малцина подават документи, поради 

дипломиране в септемврийска сесия. Подаването на документи за из-

равнително обучение специалност КТНС да е от 04.09 до 19.09.2017 г., 

класиране 20.09.2017 г., записване 21.09.2017 г., начало на І-ви семес-

тър 25.09.2017 г. Ако е необходимо след това да се пусне доклад за 

удължаване срока на прием. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Гласуваме за съобразяване с 

академичния график за изравнително обучение на специалност КТНС, а 

при необходимост с доклад на ръководител катедра да се поиска удъл-

жаване на срока. 

Резултати от гласуването: 

ДА – 10 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

 Относно дисциплини в магистърския курс и водещи преподаватели: 

 „Компютърна графика и геометрично моделиране“ за изравнителен 

курс и „Реалистична визуализация“  за редовен магистърски курс – спо-

ред гл. ас. д-р Димо Чотров, проф. Стоян Малешков няма да води дис-

циплините. „Реалистична визуализация“ е в модул 1.2. „Графични при-

ложения“.  Гл. ас. д-р Димо Чотров не може да води този предмет. Спо-

ред гл. ас. д-р Веселин Георгиев, проф. Малешков е съгласувал съ-

държанието на двете части по тази дисциплина. Според ас. Стефан 

Дишлиев, тонва е урегулирано в учебния план и програмата може да се 

използва.  Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова напомни, че първата 

част също се води от проф. Малешков в изравнителния курс. Гл. ас. д-р 

Веселин Георгиев подчерта, че задължително трябва да се гласува во-

дещ преподавател за дисциплината в изравнителното обучение. Ас. 

Дишлиев предложи да се гласува по кореспондентски път и да се прик-

лючи с разискванията. Доц. Ангелова даде срок до края на другата 

седмица. Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Гласуваме решение гл. 

ас. д-р Веселин Георгиев да води курса по „Реалистична визуализация“. 

Резултати от гласуването: 

ДА – 10 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

Доц. д-р Веска Ганчева предложи по кореспондентски път да се гласува 

доц. д-р Димитър Божков да е титуляр на дисциплината „Компютърна 

графика и геометрично моделиране“ за изравнителния курс. 
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 Относно създаване на Фейсбук страница на специалностите: 

Катедрата е получила официално разрешение това да бъда направено. 

По предложение на доц. д-р Виргиния Димитрова бе гласувано реше-

ние отговорник да е Стефанка Станкова. При необходимост, тя ще тър-

си информация от преподавателите и те трябва да ѝ съдействат. 

Резултати от гласуването: 

ДА – 10 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

По точка 4. от Дневния ред бе съобщено, че заявленията за отпуски трябва 

да се подават от всички лично.  

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

     /маг. инж. Стефанка Станкова/ 

     /ас. Елена Калчева-Йовкова/ 

  /доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова/ 

27.06.2017 г., София 


