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

 
 

Протокол № 2 

от заседание на Катедрения съвет на катедра „Програмиране и ком-
пютърни технологии“, състоялo се на 11.12.2017 г. 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване на Протокол № 1/18.09.2017 г.; 

2. Кадрови въпроси - обявяване на конкурс за заемане на академична длъж-

ност „главен асистент“ по ПН 5.3. "Комуникационна и компютърна техника", НС 

„Компютърни системи, комплекси и мрежи” за срок от 2 (два) месеца и потенциа-

лен кандидат инж. д-р Мария Савова Евтимова. 

3. Текущи въпроси: 

 

Катедрен състав  12 човека 

Редуциран състав  11 човека (доц. д-р Веска Ганчева – командировка в 

чужбина 

Кворум   8 човека 

Присъстващи  11 човека 

Неприсъстващи  няма 

Гласуващи  11 човека 

Избират:  6 човека 

 

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

суван Протокол № 1/18.09.2017 г. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 2 от Дневния ред: 

Доц. д-р Димитър Божков, Колеги, предлагам да обсъдим предложение за 

обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по 

професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, науч-

на специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ за срок от 2 (два) ме-

сеца и потенциален кандидат инж. д-р Мария Савова Евтимова. 

Няма да чета изцяло автобиографията, ще наблегна на следното: завършила 

е висшето си образование в Технически университет, а съвсем наскоро придоби и 

ОНС „доктор“ по ПН 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, ДП „Компютър-
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ни системи, комплекси и мрежи“. Участвала е в редица семинари и проекти, които 

могат да бъдат прочетени в предоставената автобиография 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Нямаме 5 хабилитирани лица, за да вземем такова 

решение. Бих искал да напомня, че на ОС на ФКСТ проф. Гоцева забрани пуска-

нето на конкурси, докато не минат атестациите в края на месец януари 2018 г. 

Трябва да гледаме съотношенията. Вече сме ги нарушили. Към момента на обя-

вяване на конкурса имаме 6 хабилитирани срещу 7 нехабилитирани. Нямаме ФС, 

поради излизането на Диана Григорова от състава му. Преди края на м. януари 

2018 г. няма заседание на АС, на което да се гледа този въпрос. Използвам слу-

чая и да кажа, че съм пуснал доклад до Декана на ФКСТ и Ректора по неизпълне-

ние на решението на съда. Не зная за къде бързаме? 

Инж. М. Евтимова, Договорът ми свършва. Или ме гласувате, или си отивам. 

Доц. д-р Д. Божков, Моля доц. Минковска в качеството си на зам.-декан да се 

обади на проф. Гоцева и да попита дали заповедта и е явно изразена. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Настоявам, че не можем да посочваме име, защото 

това превръща конкурса в противозаконен. Такова е решението на Съда. 

Доц. д-р Д. Божков, Проф. Гоцева каза, че непускането на конкурси важи за 

колеги, които са в атестация. 

Доц. д-р Д. Минковска, На ОС на ТУ бе поставен този въпрос, но проф. Ро-

мански оправда присъствието на потенциален кандидат с целта да се спестяват 

ресурси и при гласуването това остана. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Повечето колеги са били за отпадането. 

Доц. д-р Д. Божков, Мария Евтимова да е наясно, че поради наличието на име 

при обявяването на конкурса, съществува възможност да бъде оспорван. Конкур-

сът като форма е отворен и , отговарящ на условията може да се кандидатира. 

Процентно съотношение  

Изискването за външни кандидати е процентното съотношение да не надви-

шава 30% и в първичното и в основното звено. 

При вътрешни кандидати се допуска обединяване на съотношенията за неха-

билитирани преподаватели в обща група, като процентното съотношение не тряб-

ва да е по-голямо от 50%. В нашия случай съотношението е нарушено с над 3%. 

Това са условията и фактите, дори да не приемаме съображенията за въвеж-

дането на квоти. Налице са основания за гласуване в катедрата. 

Мария Евтимова има 6 публикации. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Напомням, че в списъка не могат да фигурират публи-

кациите от конкурсът за ОНС „доктор“. 

Инж. М. Евтимова, От докторантурата са 4, остават 2. 

Доц. д-р Д. Божков, Моля тези публикации да бъдат отбелязани по някакъв 

начин, че са от друг конкурс. 
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Мария Евтимова владее отлично френски и английски език, а немски и руски 

език – на основно ниво. Води лабораторни упражнения по „Програмиране и изпол-

зване на компютри І и ІІ част“, „Програмиране на мобилни устройства“. Основното 

натоварване прави и ще прави в катедрата. 

Давам думата за обсъждане и въпроси. 

Доц. д-р В. Димитрова, Как стои въпросът с осигуряване на лекционни часо-

ве? Ще има ли лекции, които ще може да вземе? 

Доц. д-р Д. Божков, Проблемът е налице. ФА могат да си вземат дисциплина-

та „Програмиране и използване на компютри - І“. Курсове ще се освобождават, 

проф. Горанова след като се пенсионира, аз самият. Доц. Ганчева взе моите лек-

ции, Мария Евтимова ще трябва да е готова да води предимно лабораторни уп-

ражнения. 

Инж. М. Евтимова, Нямам амбиции да водя лекции. 

Доц. д-р Д. Божков, Моето разбиране е, че всеки доктор трябва да може да 

има възможността да води лекции. 

Доц. д-р Д. Минковска, За хабилитация трябват 60 часа лекции. 

Доц. д-р В. Димитрова, Да не забравяме, че и ас. Елена Калчева-Йовкова ще 

трябва да се хабилитира. 

Инж. М. Евтимова, Мога да търся и в друга катедра да водя лекции. 

Доц. д-р Д. Божков, Това сега не е на дневен ред. 

Доц. д-р Д. Минковска, Трябва да се стремим да осигуряваме натоварването в 

бакалавърския курс, защото в чуждоезиковите факултети знаем как е 1:4. 

Доц. д-р В. Димитрова, Да, но знаете ли колко тежко се подготвят часове за 

там? 

Доц. д-р Д. Божков, Прекратявам дискусията и предлагам да гласуваме след-

ния състав на Комисията по тайния вот: 

Председател: Доц. д-р Виргиния Тодорова Димитрова 

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 

Доц. д-р Д. Божков, Подлагам на гласуване предложение за обявяване на кон-

курс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по професионално 

направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност 

„Компютърни системи, комплекси и мрежи“ за срок 2 (два) месеца и потенциален 

кандидат инж. д-р Мария Савова Евтимова. 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване и докладва следните 
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Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 1 БЕЛИ - 2 

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

ране и компютърни технологии” предлага на ФС на ФКСТ да гласува за обявя-

ване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по 

професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, на-

учна специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ за срок от 2 (два) 

месеца и потенциален кандидат инж. д-р Мария Савова Евтимова. 

По точка 3 от Дневния ред: 

Инж. О. Малинов, Във връзка с инвентаризацията, направил съм всичко, което 

сте заявили. Подготвил съм документацията. Моля, ако има техника, която под-

лежи на бракуване, да бъде предадена, защото изискването е тя да е налична при 

мен. Относно прехвърляне на техника, моля да бъдем информирани с доц. Бож-

ков към кого се прехвърля. 

Доц. д-р Димитър Божков, С проф. Горанова разговаряхме при пенсионира-

нето ѝ през януари техниката да се прехвърли на ас. Елена Калчева-Йовкова. 

Доц. д-р М. Ангелова-Димитрова, Напомням да внимавате с отчитането на 

часовете извън норматив. Попълвайте ги, за да не става забавяне. 

Доц. д-р Л. Стоянова, На предишен съвет гласувахме за изработване на та-

бела за зала 2426 с името на инж. Драганов. Не е направено нищо досега. 

Доц. д-р Д. Божков, Това е наш морален дълг. Ще проверим в кой протокол е 

гласувано и кой е отговорен за изпълнението. 

Гл. ас. д-р Д. Чотров, Има информация, че ФА искат да си вземат дисципли-

ната ПИК І. Колегата от ФА гл. ас. д-р Маринчев, който от две години води лабо-

раторни упражнения е поел лекциите по ПИК І за задочни студенти на ФА и е на-

писал самостоятелно учебна програма. Не се е допитал нито до нашата катедра, 

нито до титуляра по ПИК ІІ. Не е добре да губим тези часове. 

Доц. д-р Д. Минковска, Моят съвет е да се срещнете с Декана на ФА и да 

изясните проблема от първа ръка. 

Гл. ас. д-р Д. Чотров, Не са ни информирали към този момент официално. 

Доц. Ганчева миналата година бе гласувана за титуляр на ПИК І и ПИК ІІ за за-

дочните студенти на ФА, тази година не ги води. Дали да не гласуваме хабилити-

ран преподавател за титуляр вместо мен? 

Доц. д-р Д. Минковска, Доц. Ганчева е хабилитиран преподавател. Ако дейст-

вително си взимат дисциплината от нея, нова няма да помогне особено. 

Доц. д-р Д. Божков, Редно е да бъде пуснато официално писмо, с което да ни 

известят за решенията на ФС на ФА, които касаят катедрата. 

Ас. С. Дишлиев, Катедрата е основана с цел воденето на обучението по прог-

рамиране на всички студенти в университета. Ако по този начин се взимат дис-

циплини, означава ли това, че в някакъв момент ще отделните факултети могат 
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да си вземат обучението по математика, чужди езици или физическо възпитание?! 

Юридически това може да се изясни. 

Доц. д-р Д. Божков, Естествено, че можем да търсим такова решение, но от 

създаването на катедрата до днес, нещата са се променили много. Всеки декан се 

стреми да осигури натоварването на своите хора. Както казва една руска поговор-

ка „Своя рубашка ближе к телу“. Собственото благополучие е по-важно от чужди-

те интереси. 

Ас. С. Дишлиев, Разбира се, че е така. Не призовавам към нищо друго, а само 

да ползваме това в помощ на дипломацията. 

Доц. д-р Димитър Божков, За нашата катедра е важно да имаме докторанти и 

колегите да израстват. В настоящия състав това означава израстване в доктор - 

главен асистент - доцент – професор. 

Ас. Елена Калчева-Йовкова, Бих искала да помислим за средата, в която се 

обучават студентите по ПИК. Версиите на Visual Studio след 2015 са проблемни 

за студентите – липсват функции от някои основни библиотеки за С, други са 

променени. В ЦИР са инсталирали продуктите Code::Blocks и Dev-C++, които са 

със свободен достъп и масово се използват.  Досега проблемът с VStudio е реша-

ван с допълнителен код за настройка, който сме предоставяли на студентите. 

Въпреки това, те трудно се справят със средата.. 

Доц. д-р Димитър Божков, Можем да обсъдим този въпрос в следващо засе-

дание на катедрения съвет. За сега нека този проблем се решава индивидуално. 

Закривам заседанието. 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

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

 

11.12.2017 г., София 


