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

 
 

Протокол № 3 

от заседание на Катедрения съвет на катедра „Програмиране и компютърни 
технологии“,състоялo се на 08.01.2018 г. 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване на протокол № 2/11.12.2017 г. 

2. Учебни въпроси: 

2.1 Обсъждане и гласуване на Форма 11 за летен семестър на 2017/2018 

учебна година; 

2.2 Определяне на титуляр на дисциплината „Компютърна графика и ге-

ометрично моделиране“ за ОКС „Магистър - изравнително обучение“, спец. 

КТПП / КТНС; 

2.3 Избор на Комисия за провеждане на дипломни защити за ОКС „Ма-

гистър“, спец. КТПП за учебната 2017/2018 г.; 

2.4 Определяне на дата за провеждане на дипломна защита за ОКС „Ма-

гистър“, спец. КТПП и КТНС за редовна сесия 19.02.-23.02.2018 г.; 

3. Кадрови въпроси – гласуване на удължаване (трето) на трудовия до-

говор на проф. д-р инж. Иван Момчилов Момчев за една година на основание § 

11, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗВО, считано от 

30.05.2018 г. 

4. Текущи: 

4.1. Дати за изпити за ОКС „Магистър - изравнително обучение“ спец. 

КТПП; 

4.2. Изясняване на ситуация с взети часове от Мартин Хаджийски в летен 

семестър на 2016/2017 уч. г.; 

4.3. Определяне на дата за среща на катедрата 26.01.-31.01.2018 г. 

 

Катедрен състав  12 човека 

Редуциран състав  12 човека 

Кворум   8 човека 

Присъстващи  11 човека 

Неприсъстващи  1 човек (гл.ас. д-р Веселин Георгиев) 

Гласуващи  11 човека 

Избират:  6 човека 
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По точка 2 от Дневния ред: 

2.1. Доц. д-р М. Ангелова-Димитрова, Колеги, предлагам да обсъдим Форма 

11 за летен семестър на 2017/2018 уч. г. Формата съм я изпратила до имейла на 

катедрата. Записани са хоноруваните и редовните преподаватели. Ще прочета 

отново титулярите на дисциплините и техните асистенти по факултети, за да мо-

жем след това да обсъдим евентуални корекции. 

Факултет Лектор ЛУ, КП, КЗ 

ЕФ Доц. д-р Веска Ганчева Доц. д-р Веска Ганчева 

Ас. Анастасия Вангелова 

ФЕТТ Доц. д-р Виргиния Димитрова Ас. Елена Калчева-Йовкова 

Ас. Анастасия Вангелова 

ФТК Проф. д-р Иван Момчев (1 поток) 

Доц. д-р Веска Ганчева (1 поток) 

Ас. Людмил Димитров 

Инж. Д-р Мария Евтимова 

Инж. Олег Малинов 

Доц. д-р Агата Манолова 

СФ Доц. д-р Людмила Стоянова Инж. Милка Иванова-Христова 

МФ 

Спец. ИЛ 

Спец. Мех 

 

Спец. ИД 

 

Доц. д-р Мария Ангелова 

Доц. д-р Мария Ангелова 

 

Гл.ас. д-р Веселин Георгиев 

 

Доц. д-р Мария Ангелова 

Доц. д-р Мария Ангелова 

Ас. Стефан Дишлиев 

Гл.ас. д-р Веселин Георгиев 

ФаГИОПМ Гл.ас. д-р Веселин Георгиев Гл.ас. д-р Димо Чотров 

МТФ 

Спец. КПТМ 

 

Проф. д-р Мариана Горанова – 

дисц. ООП 

Доц. д-р Даниела Минковска – 

дисц. ММТ 

 

Проф. д-р Мариана Горанова 

Снежанка Георгиева 

Доц. д-р Даниела Минковска 

ФКСТ 

Спец. ИТИ 

 

Доц. д-р Даниела Минковска 

 

Проф. д-р И. Момчев, Не възразявам доц. Ганчева да поеме единия поток, но 

в разговор помежду ни, тя сподели, че не е редно да го прави, и че има морални 

съображения за това. ФТК са особен факултет, имат подготвен човек – доц. Агата 

Манолова, която е хабилитиран преподавател, а води като хоноруван лаборатор-

ни упражнения. Разпределил съм лабораторните групи между нея, Людмил Ди-
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митров, Олег Малинов и Мария Евтимова. Притеснява ме, ако в последния мо-

мент определим нов титуляр, да не доведе до отнемане на дисциплината. Напи-

сал съм, че доц. Ганчева ще поеме дисциплината след мен, но след разговора ни 

не направих нищо да подготвя ФТК за тази ситуация. Предоверих се. Получих 

имейл от доц. Манолова, че на всяка цена трябва да вземе часове на хонорар. 

Според мен по-добре ще е доц. Ганчева да вземе първо първа част на дисципли-

ната, а след това втора. Аз не се нуждая от часове, нямам нищо против тя да ги 

вземе. 

Доц. д-р Д. Божков, Предлагате ли нещо? Разделянето на потоците е гласу-

вано но първия катедрен съвет. 

Проф. д-р И. Момчев, Това бяха съображенията ми. 

Доц. д-р В. Ганчева, Не съм очаквала, че личен разговор може да бъде опо-

вестен. След съвета, на който бе гласувано разделянето на двата потока на ФТК 

за втори семестър, дойдох да се извиня, че единият поток ми бе възложен не спо-

ред моите разбирания и за начина, по който го получих. Имам 160 часа натовар-

ване до момента. От друга страна имаме решение на катедрения съвет. По въп-

роса за подготовката: водила съм лабораторни упражнения по ПИК І и ПИК ІІ във 

ФЕТТ и ФКСУ. Подготовката ми е като на доц. Манолова, досега тя също е водила 

лабораторни упражнения. Сега имам шанс да водя един поток под ръководството 

на проф. Момчев. Що се отнася до съображенията на проф. Момчев, нямаме га-

ранция, че догодина доц. Манолова няма да вземе дисциплината. 

Проф. д-р И. Момчев, Изказах съображение. Не считам, че доц. Ганчева не е 

подготвена, нито съм получил предупреждение за взимане на дисциплината. Ако 

не достигат часове, няма друг избор, освен да възложим. 

Доц. д-р Д. Божков, Винаги има вероятност да бъдат взети часове на катедра-

та. Аз затова считам, че изходът е някаква специализация. Трябва да мислим къ-

де да преразпределяме, не някои колеги да се пренатоварват, а други да са без 

достатъчно натоварване. 

Гл. ас. д-р Д. Чотров, Във ФаГИОПМ с д-р Георгиев водим „Програмни пара-

дигми“, доц. Ганчева може да вземе часове по тази дисциплина. 

Доц. д-р В. Димитрова, Доц. Ганчева отказа да подготви „Геометрично моде-

лиране“ там, а щеше да има около 200 часа. 

Доц. д-р Д. Божков, Всеки е с различна подготовка и преценява за себе си. 

Гл. ас. д-р Д. Чотров, ПИК 1 във ФА също може да бъде взет. 

Доц. д-р Д. Божков, Катедрата има коефициент на натоварване над 2, така че 

е странно доц. Ганчева да не може да направи натоварване поради липса на дос-

татъчно часове.  
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Доц. д-р М. Ангелова-Димитрова, Прочитам списъка на хоноруваните асис-

тенти, на които възлагаме часове за провеждане на лекции, лабораторни упраж-

нения, курсови проекти, курсови задачи, текущ контрол и изпити през ЛЕТЕН се-

местър на учебната 2017/2018 г., ОКС "Бакалавър" 

1 маг.инж. Милка Иванова Иванова-Христова – инженер, кат. ИД, МФ 

 "Информатика ІІ" за І-ви курс СФ - до 180 ч. 

2 инж. Мария Савова Евтимова – специалист КМ и С, кат. ПКТ, ФКСТ 

 "Програмиране и използване на компютри ІІ" за І-ви курс ФТК – до 300 ч. 

3 инж. Олег Кирилов Малинов – инженер-електроник, кат. ПКТ, ФКСТ 

 "Програмиране и използване на компютри ІІ" за І-ви курс ФТК – до 270 ч. 

4 Мартин Петров Хаджийски – студент ІV курс ФЕТТ 

 "Програмиране и използване на компютри ІІ" за І-ви курс ФЕТТ – до 150 ч. 

5 Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер 

 "Обектно-ориентирано програмиране" за ІІІ-ти курс МТФ – до 100 ч. 

6 проф. д-р Мариана Евстатиева Горанова – пенсионер 

 "Обектно-ориентирано програмиране" за ІІІ-ти курс МТФ – до 100 ч. – лек-

ции, КП 

Доц. д-р Д. Божков, От предишен съвет остана да се уточни възлагането на 

часове на проф. Горанова. 

Резултати от гласуването на Форма 11: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

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

миране и компютърни технологии“ приема съдържанието на Форма 11 за ле-

тен семестър на учебната 2017/2018 година. 

2.2. Доц. д-р Д. Божков, Трябва да определим титуляр на дисциплината „Ком-

пютърна графика и геометрично моделиране“ за ОКС „Магистър - изравнително 

обучение“. Имате ли предложения? 

Доц. д-р Д. Минковска, Кой е водил дисциплината досега? 

Гл.ас. д-р Д. Чотров, Проф. Малешков. Аз съм водил упражненията, но не 

съм готов да водя лекциите по тази дисциплина. 

Доц. д-р Д. Божков, Ако няма колега, който да я води, да поддържаме ли тази 

дисциплина и графика като цяло? 

Доц. д-р В. Димитрова, Считам, че трябва да я поддържаме. Това е специ-

фичното в нашите магистърски специалности, програмирането е широко застъпе-

но навсякъде. А и както доц. Божков каза, трябва да търсим специализация. Мое-

то мнение е доц. Мария Ангелова-Димитрова да поеме този курс. Аз ще ѝ предос-

тавя мои материали, дълги години съм водила при проф. Малешков. 
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Доц. д-р М. Ангелова-Димитрова, Трябва да се запозная със съдържанието 

на дисциплината. 

Доц. д-р В. Димитрова, Трябва повече колеги да са ангажирани с курсове при 

магистрите. Добре е да застъпим това като решение. 

Доц. д-р Д. Божков, Поддържам мнението на доц. Димитрова, това е действи-

телно и в духа на мнението ми за специализация, различна от програмирането. 

Поддържам доц. Ангелова да води дисциплината, както и мнението на проф. На-

ков часовете с магистрите да влязат в норматива, а не еднакви часове да се зап-

лащат различно. Да гласуваме доц. Ангелова да е титуляр на дисциплината КГГМ. 

Гл.ас. д-р Д. Чотров, Преди гласуването бих искал да напомня, че в преди-

шен съвет говорехме ас. Вангелова да поеме поне упражненията. 

Доц. д-р Д. Божков, Иска ми се ас. Вангелова да се съсредоточи върху дисер-

тацията си, да направи едно представяне пред катедрата. Гласуваме за това доц. 

Мария Ангелова-Димитрова да е титуляр на дисциплината „Компютърна графика 

и геометрично моделиране“ за ОКС „Магистър - изравнително обучение“. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

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

миране и компютърни технологии“ определя доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-

Димитрова за титуляр на дисциплината „Компютърна графика и геометрично 

моделиране“ за ОКС „Магистър - изравнително обучение“. 

2.3. Доц. д-р Д. Божков, Трябва да определим състав на комисията за дип-

ломни защити за нашите студенти в ОКС „Магистър“. Този състав на комисията е 

за сесиите за дипломни защити в рамките на 2017/2018 уч. г. 

Предложено бе комисията да е в състав. 

Председател: Доц. д-р Димитър Божков Божков 

Членове: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

 Доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-Димитрова 

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

Доц. д-р Д. Минковска, Предлагам съставът на комисията да се разширява с 

научния ръководител на дипломанта. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 
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Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра „Програ-

миране и компютърни технологии“ приема съставът на комисията за диплом-

ни защити за студенти в ОКС „Магистър“, специалности „Компютърни техно-

логии и приложно програмиране“ и „Компютърни технологии в нематериална-

та сфера (компютърна визуализация и мултимедия)“ за сесиите в рамките на 

2017/2018 уч. г. да бъде: 

Председател: Доц. д-р Димитър Божков Божков 

Членове: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

 Доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-Димитрова 

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

2.4. Единодушно бе решено датата за дипломни защити в рамките на ре-

довна сесия 19.02.-23.02.2018 г. да се определи текущо при яснота за дипло-

манти с готовност за защита. 

По точка 3 от Дневния ред: 

Доц. д-р Д. Божков, Проф. д-р Иван Момчев е подал заявление за удължаване 

на трудовия му договор за трети път, считано от 30.05.2018 г. Излишно е да чета 

всички документи, той е дългогодишен член на нашия колектив и покрива поста-

вените критерии. 

Предлагам да гласуваме следния състав на Комисията по тайния вот: 

Председател: Доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-Димитрова 

Членове: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

 Гл. ас. д-р Димо Иванов Чотров 

Комисията по тайния вот бе подложена на гласуване и приета от членовете 

на Катедрения съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Доц. д-р Д. Божков, Подлагам на гласуване предложение за трето удължаване 

на трудовия договор на проф. д-р инж. Иван Момчилов Момчев, считано от 

30.05.2018 г. 

След провеждане на тайния вот относно заявлението на проф. д-р Момчев, 

Комисията отчете следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 1 

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

миране и компютърни технологии“ предлага на ФС на ФКСТ да обсъди и гласу-
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ва трето продължаване на трудовия договор на проф. д-р инж. Иван Момчилов 

Момчев с 1 (една) година, считано от 30.05.2018 г. по реда на § 11, ал. 1 от 

преходните и заключителни разпоредби на ЗВО. 

По точка 4 от Дневния ред: 

4.1. Да бъдат оповестени датите за изпити на студентите от ОКС „Магистър – 

изравнително обучение“ на таблото на катедрата. 

4.2. Да бъде направена справка в системата за отчитането на часовете, про-

ведени от Мартин Хаджийски със студенти от І-ви курс ОКС „Бакалавър“ на ФЕТТ, 

в рамките на летен семестър на 2016/2017 уч. г. 

4.3. Доц. д-р Д. Божков, Нека се обединим около една дата в периода 26-

31.01.2018 г. за среща на катедрата по обяд. На срещата ще присъстват проф. 

Денчо Батанов и г-н Михаил Драганов. 

Определена бе датата 26.01.2018 г. (петък) с допълнително уточняване на 

час и място, като водещи ще бъдат мненията на проф. Батанов и г-н Драганов. 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

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

12.01.2018 г., София 


