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

 
 

Протокол № 1 

от заседание на Катедрения съвет на катедра „Програмиране и ком-
пютърни технологии“, състоялo се на 18.09.2017 г. 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване на Протоколи № 11 и 12/26.06.2017 г.; 

2. Учебни въпроси: 

2.1. Гласуване съдържанието на Форма 11 за зимен семестър на учебната 2017/2018 

година; 

2.2. Гласуване Плана за аудиторната заетост на научно-преподавателския състав на 

катедра „Програмиране и компютърни технологии“ за учебната 2017/2018 година; 

2.3. Обсъждане и гласуване на списъка с хонорувани преподаватели за провеждане 

на лабораторни упражнения, курсови проекти, курсови задачи, текущ контрол и лекции в 

рамките на зимен и летен семестър на 2017/2018 уч.г. 

3. Докторантски въпроси: 

3.1. Атестиране и отчисляване с право на защита на ас. Елена Петкова Калчева-

Йовкова, докторант в самостоятелна форма на обучение по ПН 5.3. „Комуникационна и 

компютърна техника“, ДП „Автоматизация на области от нематериалната сфера“, научен 

ръководител проф. д-р Мариана Евстатиева Горанова; 

3.2. Гласуване на индивидуалния учебен план на Александра Йоанис Бриасули, док-

торант в редовна платена форма на обучение по ПН 5.3. "Комуникационна и компютърна 

техника", ДП  „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” с на-

учни ръководители доц. д-р Даниела Минковска  и доц. д-р Людмила Стоянова. 

4. Текущи въпроси: 

МАГИСТРИ: 

 Да се уточни дата за провеждане на дипломна защита в периода 25-29.09.2017 г. 

 Гласуване състав на комисия по дипломни защити за учебната 2017/2018 година; 

 Обсъждане възможността за прием в ОКС „Магистър“ без изравнително обучение 

за завършили специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС; 

 Информация за подадени документи за ОКС „Магистър“; 

 Уточняване на списъка преподавател-дисциплина в ОКС „Магистър“ и ОКС „Магис-

тър-изравнително обучение“. 

 

Катедрен състав  12 човека 

Редуциран състав  12 човека 
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Кворум   8 човека 

Присъстващи  12 човека 

Неприсъстващи  няма 

Гласуващи  12 човека 

На заседанието на Катедрения съвет присъстват проф. д-р Мариана Горанова и 

проф. д-р Иван Момчев 

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

Протокол № 11/26.06.2017 г. и Протокол № 12/26.06.2017 г. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 2 от Дневния ред: 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Предлагам да гласуваме Форма 11, която не 

бе приета на последния Факултетен съвет. Изпратила съм я на вашето внимание и тряб-

ва да сте се запознали с нея. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Защо не е била приета? Не помня да е имало такъв 

проблем. 

Доц. д-р Димитър Божков, Във Форма 11, предложена за гласуване на последния 

ФС бях предложил доц. Веска Ганчева да поеме заместване по ПИК І във ФКСТ, тъй като 

не ѝ достига натоварване. Потоците бяха два, а на мен ми идват малко в повече. Деканът 

не разбра, че няма промяна на титуляра и оттам дойде недоразумението. Преди доц. Ан-

гелова да изпрати Форма 11, която днес разглеждаме се свързах с проф. Лазарова и по-

лучих нейното уверение, че тя няма възражения по тази корекция, а напротив, приветства 

нови хора да поемат щафетата. Всички имате думата за коментари. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова,Да впишем доц. д-р Веска Ганчева във форма-

та. Дописвам я със запетайка, за да може да отчита часове. Това е чисто административ-

но. Няма размествания. Ас. д-р Димо Чотров за втора година поема ФА след проф. Ма-

лешков. 

Проф. д-р Мариана Горанова, Бих искала да взема отношение. Изравнителните ма-

гистри в двете специалности трябва да са с общ учебен план в изравнителната година. 

Миналата година променихме плана на КТПП, трябва да се помисли и за КТНС. Имам две 

дисциплини в изравнителното обучение. Ако аз водя „Програмиране на С#“ през втори 

семестър, някой колега да поеме „Алгоритмизация и основи на програмирането“ този се-

местър. 

Доц. д-р Димитър Божков, Това е важно. Трябва да се стараем да има плавен пре-

ход при разпределянето на дисциплините. Например „Геометрично моделиране“ за ма-

гистри ФаГИОПМ – много ми идва, те не винаги го посещават, а е интересен курс. Мога 

да го предложа. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Аз мога да поема С#, нямам курс в изравнителното. 
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Проф. д-р Мариана Горанова, В края на месец януари се пенсионирам, но катедрата 

гласува дали да ми възложи часове. Това е нормален житейски ход. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Проф. Горанова е редовен преподавател в момента и е нор-

мално да поеме курса по АОП, затова говоря за С#. 

Проф. д-р Мариана Горанова, С# аз съм я създала във факултета и ми е мила. 

Доц. д-р Виргиния. Димитрова, Младите да поемат, защото имат перспектива. Ас. 

Елена Калчева? 

Ас. инж. Елена Калчева-Йовкова, Този курс не ми е ОК. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Колеги, това е план и може да се променя. 

Може да бъдат сложени двама човека. 

Проф. д-р Мариана Горанова, Другата катедра ме изхвърли от тази дисциплина, ня-

ма да ми е приятно, ако и тук се случи. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Подала съм 310 часа, но те не са реални. Заявила съм 180 

часа лекции, но реални са не повече от 150, лабораторни упражнения 60 часа и това е 

всичко. Групите в ЕФ са 4. Ако нямам натоварване, това се отразява на всички. 

Доц. д-р Даниела Минковска, А да вземеш повече упражнения? 

Доц. д-р Веска Ганчева, В ЕФ лабораторните втори семестър са 15 часа. Не мога да 

взема много, тъй като ас. Анастасия Вангелова също трябва да прави натоварване. Вина-

ги взимам лабораторни упражнения. Що се отнася до „Геометрично моделиране“, не съм 

компетентна и не мога да го подготвя в толкова съкратен срок. 

Доц. д-р Димитър Божков, Курсът е перспективен, тежък е, но е с голям потенциал. 

Гл. ас- д-р Димо Чотров, Мога да предложа „Програмни парадигми“. 

Гл. ас- д-р Веселин Георгиев, Не разбирам какво обсъждаме. ФТК има два потока, 

които ги води проф. Момчев. Не може да се взимат така, а да няма потоци за хора в ка-

тедрата. Колегите в катедрата трябва да правят натоварване. Не разбирам как проф. Го-

ранова може да се откаже от курс, който се чете в момента, а да разчита на курс във  

втори семестър. 

Проф. д-р Иван Момчев, В момента потоците са събрани. За следващия семестър 

могат да се разделят. 

Гл. ас- д-р Веселин Георгиев, Аз затова не водя курсове в катедрата, все не се нами-

рат. 

Доц. д-р Веска Ганчева, В справката се виждат лекционните часове. Аз съм с най-

малко часове. 

Доц. д-р Димитър Божков, Пишем в Плана за летен семестър ІІ поток на ФТК на доц. 

Ганчева. Ако не достигат часове да вземе упражнения. Уточнихме го. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Винаги водя упражнения, да и тук ще взема. Доц. Ангелова 

да увеличи упражненията на 120 часа. Ще поема това, което ми възложите, но във Фа-

ГИОПМ, на чужд език, магистърско обучение и нова, непозната дисциплина – нямам сме-

лостта за това. 
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Резултати от гласуването за Форма 11: 

ДА – 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Резултати от гласуването за План за учебната заетост: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Доц. д-р Виргиния. Димитрова, Иска ми се да кажа, че всичко съм готвила сама. 

Имам само 90 часа в катедрата. Този курс не е за отказване, носи 300 часа. задължите-

лен е, професионален курс, за който отговаря катедрата. Не трябва да го губим. Не е като 

ПИК, дава възможност за развитие, да се правят публикации. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Това към мен ли е насочено? Водила съм други дисциплини 

и нито една моя статия не е по ПИК І и ПИК ІІ. Не съм била титуляр. Такива са били проф. 

Наков и проф. Боровска. Преценили са вече, че няма да водя техни дисциплини. 

Доц. д-р Виргиния. Димитрова, Това е независимост – по „Геометрично моделиране“ 

ще си водещ титуляр. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Имам опит по други дисциплини, не мога навън да търся ча-

сове. 

Доц. д-р Димитър Божков, Записваме за титуляри на „Геометрично моделиране“ мен 

и гл. ас. д-р Чотров. Моля да гласуваме отново! 

Резултати от гласуването за корекция на титуляри на дисциплината „Геомет-

рично моделиране“: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Колеги, има ли корекции в списъка на хонору-

ваните преподаватели, който ви изпратих? От него отпада Галина Тодорова. Моля да се 

съобразите с това, че трябва да има пълно описание на заетостта. 

Проф. д-р Мариана Горанова, Новият план на КТПП да се даде на Учебен отдел за 

качване в системата. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Моля да гласуваме списъка на хоноруваните 

преподаватели. 

Резултати от гласуването на списъка на хоноруваните преподаватели: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 1 

По точка 3 от Дневния ред: 

Доц. д-р Димитър Божков, Колеги, предстоят ни два тайни вота, така че моля да гла-

суваме Комисия по тайния вот. Предлагам тя да е в състав: 

Председател: Доц. д-р Виргиния Тодорова Димитрова 

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

 Ас. Анастасия Димитрова Вангелова 

Комисията беше подложена на гласуване и приета от членовете на Катедрения съ-

вет със следните Резултати от гласуването: 
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ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 3.1.: 

Проф. д-р Мариана Горанова, Като научен ръководител на докторант ас. Елена Кал-

чева-Йовкова бих искала да ви запозная с атестацията, която съм изготвила за периода 

на гласуваното на предишен съвет удължаване от 6 месеца. 

Начало на докторантурата: 21.01.2014 г. 

Срок на завършване: 21.01.2017 г. 

Удължение от 6 месеца до: 21.07.2017 г. 

Професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ 

Докторска програма: „Автоматизация на области от нематериалната 

сфера“ 

Тема на дисертацията: „Сегментиране на анатомични структури от 

медицински изображения“ 

Научен ръководител: проф. д-р инж. Мариана Евстатиева Горанова 

Докторантката е извършила научноизследователска и експериментална работа, със-

тояща се в разработване на хибриден метод за сегментиране на ляв и десен бъбрек от 

аксиални томографски изображения; завършила е софтуерна реализация на разработе-

ния метод като допълнителен plug-in в системата ImageJ и е провела експерименти за 

верифицирането му върху данни от серии томографски изображения; за оценка на качес-

твото на постигнатите резултати е приложила 3 групи количествени показатели, като е 

използвала разработения софтуерен инструмент за тестването им; 

Добавила е раздели към Глави 3 и 4, свързани с проектирането, описанието и реа-

лизацията на предложения метод за сегментиране. 

Проведените експерименти, получените резултати и техният анализ са добавени ка-

то раздели към Глава 5. 

Направила е публикация във връзка с дисертацията: E. Kalcheva-Yovkova, "A hybrid 

technique for kidneys segmentation from axial CT images", Scientific and Technical Journal on 

Computer and Communications Engineering, Vol. 10, № 1/2016 (Aug. 2017), pp. 17-22, ISSN 

1314-2291 

За атестационния период, като асистент към катедрата е провела лабораторни уп-

ражнения по дисциплините Програмиране и използване на компютри – 1 част (60 часа), 

Програмиране и използване на компютри – 2 част (150 часа),  Програмиране и използва-

не на компютри – 3 част (180 часа), Структури от данни и приложни алгоритми (30 часа) 

Мнението ми е, че докторантката успешно е приключила допълнителния шестмесе-

чен етап от подготовката си и предлагам катедреният съвет да гласува предложението 

ми за положителна атестация. 

Във връзка с приключване на срока на обучението и тъй като е изпълнен индивиду-

алният план, предлагам докторантката в самостоятелна форма на обучение ас. инж. 
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Елена Калчева-Йовкова да бъде отчислена с право на защита. 

Доц. д-р Димитър Божков, За кога се планира провеждане на защита на дисертаци-

онния труд? 

Ас. Елена Калчева-Йовкова, Не съм правила още окончателен план. До края на ме-

сец май 2019 г. е трудовият ми договор. Дотогава задължително ще приключа, включи-

телно конкурсът за главен асистент. 

Проф. д-р Мариана Горанова, До края на тази година представяне на суров матери-

ал, и защита до края на учебната година. 

Комисията по тайния вот проведе гласувания относно положителна атестация и от-

писване с право на защита на докторант в самостоятелна форма на обучение ас. Елена 

Петкова Калчева-Йовкова. 

След провеждане на двата тайни вота, Комисията отчете следните 

Резултати от гласуването на положителна атестация: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програмиране и 

компютърни технологии“ атестира с положителна оценка работата на ас. инж. Еле-

на Петкова Калчева-Йовкова, докторант в самостоятелна форма на обучение към 

катедра „Програмиране и компютърни технологии“ по научно направление 5.3. „Кому-

никационна и компютърна техника“, научна специалност „Автоматизация на области 

от нематериалната сфера“ с научен ръководител проф. д-р Мариана Евстатиева Го-

ранова. 

Резултати от гласуването относно отписване с право на защита: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програмиране и 

компютърни технологии“ предлага на ФС на ФКСТ да отпише с право на защита ас. 

инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова, докторант в самостоятелна форма на обуче-

ние към катедра „Програмиране и компютърни технологии“ по научно направление 5.3. 

„Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност „Автоматизация на об-

ласти от нематериалната сфера“ с научен ръководител проф. д-р Мариана Евста-

тиева Горанова. 

По точка 3.2.: 

Доц. д-р Димитър Божков, Моля доц. Минковска да представи Индивидуалния уче-

бен план и Анотация на редовен докторант маг. инж. Александра Йоанис Бриасули, граж-

данин на Република Гърция. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Колеги, но последния съвет зачислихме Александра 

Бриасули като редовен докторант към катедрата. Сега предстои да обсъдим индивидуал-

ния ѝ учебен план и анотацията. 

Начало на докторантурата: 28.06.2017 г. 

Срок на завършване: 28.06..2020 г. 
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Професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ 

Докторска програма: „Автоматизирани системи за обработка на инфор-

мация и управление“ 

Тема на дисертацията: „Съвременни технологии –Проектиране и раз-

работване на модел за облачни изчисления за бази 

от данни в администрацията“ 

Научен ръководител: доц. д-р инж. Даниела Велева Минковска 

доц. д-р инж. Людмила Йорданова Стоянова 

За първата година са предвидени три изпита. Те са по „Бази от данни“, „Алгоритми и 

структури от данни“ и „Английски език“. 

За втората година е предвиден изпит по „Виртуализация и облачни изчисления“ и 

работа по дисертацията – обзор, първа и втора глава. 

За третата година са предвидени симулационни експерименти и анализ на резулта-

тите и подготовка на цялостния дисертационен труд, както и публикации по него. 

Доц. д-р Димитър Божков, Благодаря! Колеги, моля да гласуваме индивидуалния 

учебен план на инж. Бриасули. 

След проведения вот, Комисията докладва, че индивидуалния учебен план на докто-

ранта се приема със следните резултати от гласуването: 

Да - 12 Не - 0 Бели - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програмиране и 

компютърни технологии“ предлага на ФС на ФКСТ да гласува индивидуалния учебен 

план на маг. инж. Александра Йоанис Бриасули, редовен докторант по професионално 

направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност „Авто-

матизирани системи за обработка на информация и управление“ с научни ръководи-

тели доц д-р инж. Даниела Велева Минковска и доц. д-р инж. Людмила Йорданова Сто-

янова. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Имам въпрос. Темата е много общо формулирана за 

администрацията. Има различни администрации и те нямат общ модел. Според мен по-

точна би била формулировката за модел, а не модели. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Ще уточним този момент, когато се установи с точност 

в кой от клоновете на администрацията е. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Да, още повече, че всяка година трябва да се прави ек-

спозе пред катедрата. 

По точка 4 от Дневния ред: 

4.1. Датата за дипломни защити в рамките на ликвидационна сесия да бъде уточнена 

по имейл. 

N.B.! След съвета бе уточнена датата 28.10.2017 г., 12:00 часа, зала 2305. 

Комисията за тази дата е действащата в рамките на 2016/2017 уч. г., а именно: 
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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. инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова 

4.2. Изборът на нова комисия за дипломни защити за учебната 2017/2018 година ос-

тава за обсъждане и гласуване за следващо заседание на Катедрения съвет. 

4.3. Относно предложеното от проф. Горанова изготвяне на обща програма за ОКС 

„Магистър-изравнително обучение“: 

Доц. д-р Димитър Божков, Предлагам да гласуваме доц. Виргиния Димитрова да 

придвижи предложение за уеднаквяване на учебните планове на двете магистърски 

програми в изравнителния курс. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

4.4. Решено бе да бъде изготвен доклад до ръководството на ТУ-София с искане за 

преценка относно възможността за прием на четирима бакалаври по специалност „Бизнес 

информатика и комуникации“ от УНСС в ОКС „Магистър“ без изравнително обучение. 

N.B.! След съвета доц. Божков подписа такъв доклад, който е при проф. Любомир 

Димитров. Очакваното решение ще бъде взето на поискана от проф. Димитров среща с 

доц. Божков, след 02.10.2017 г. 

4.5. Към 18.09.2017 г. има подадени 10 заявления за ОКС „Магистър-изравнително 

обучение“, като четирима от кандидатите са тези от казуса по точка 4.4. За ОКС „Магис-

тър“ има 3 подадени заявления и има двама магистри изравнително обучение, които би 

трябвало да запишат редовната магистратура. 

4.6. Уточнено бе, че титуляр на дисциплината „Реалистична визуализация“ в Списък 

1.2. „Графични приложения“ от учебния план на специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ за ОКС „Магистър“ е гл. ас. д-р Веселин Георгиев. 

Уточняването на титуляр на дисциплината „Компютърна графика и геометрично мо-

делиране“ от учебния план на специалност „Компютърни технологии и приложно програ-

миране“ за ОКС „Магистър-изравнително обучение“ година остава за обсъждане и гласу-

ване за следващо заседание на Катедрения съвет. 

 

 

Протокол:     Председател на КС: 

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

 

26.09.2017 г., София 


