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

 
 

Протокол № 4 

от заседание на Катедрения съвет на катедра „Програмиране и компютърни 
технологии“,състоялo се на 12.02.2018 г. 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване на протокол № 2/11.12.2017 г. и протокол № 3/08.01.2018 г.; 

2. Докторантски въпроси: зачисляване на маг. инж. Мая Божанова Жечева в 

задочна докторантура по ПН 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", 

ДП „Компютърни системи, комплекси и мрежи" със срок на обучението от 4 

(четири) години и научен ръководител доц. д-р инж. Мария Ангелова Анге-

лова-Димитрова. 

3. Учебни въпроси: 

 Прегласуване на Форма 11 за летен семестър на 2017/2018 уч. г.; 

 Всеки преподавател да изготви график за учебната заетост, приемно и 

присъствено време, да даде копие в канцеларията на катедрата и да го 

оповести на вратата на кабинета си; 

 Определяне на дата, час и зала за провеждане на дипломна защита за 

ОКС „Магистър“, спец. КТПП за редовна сесия 19.02.-23.02.2018 г. 

 Избор на дисциплина, по която ще се проведе оценка за качеството на 

обучението по СОПКОНИ. 

4. Кадрови въпроси; 

5. Текущи. 

 

Катедрен състав  12 човека 

Редуциран състав  12 човека 

Кворум   8 човека 

Присъстващи  12 човека 

Неприсъстващи  няма 

Гласуващи  12 човека 

Избират:  7 човека 

 

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

сувани Протокол № 2/11.12.2017 г. и Протокол № 3/08.01.2018 г. 

Резултати от гласуването за приемане на Протокол № 2/11.12.2017 г.: 
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ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Резултати от гласуването за приемане на Протокол № 3/08.01.2018 г.: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 2 от Дневния ред: 

Доц. д-р Д. Божков, На 05.02.2018 г. бе проведен изпит по специалността за 

зачисляване в докторантура по ПН 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", 

ДП „Компютърни системи, комплекси и мрежи" на маг. инж. Мая Жечева. Резулта-

тът от изпита е отличен 5,75. 

Инж. Жечева е положила и изпит по английски език с успех мн. добър 5.00. 

На 08.02.2018 г. е подала заявление за трансформиране на докторантурата от 

редовна в задочна форма на обучение. 

Предлагам да изберем комисия в състав: 

Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

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

 Ас. Елена Петкова Калчева-Йовкова 

Комисията бе подложена на гласуване и приета със следните резултати: 

ДА – 12 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

Доц. д-р Д. Божков, Ще подложим на гласуване зачисляване в докторантура 

със задочна форма на обучение, за срок но обучение 4 (четири) години, научен 

ръководител доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова. В предварителния разговор с 

кандидат-докторанта бе поставен въпросът проф. д-р Мариана Горанова да е 

втори научен ръководител. 

Доц. д-р М. Ангелова-Димитрова, Така е, инж. Жечева се бе насочила към 

проф. Горанова, която поради излизането си в пенсия се свърза с мен да бъда 

първи научен ръководител. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Считам, че е целесъобразно зам.-ректора по УД и А да 

вземе отношение. Можем да поискаме неговото мнение с обоснован доклад за 

необходимостта от втори научен ръководител. Напоследък се увеличиха докто-

рантурите с по двама научни ръководители, но според нашия правилник, който не 

го забранява, това е изключение. 

Доц. д-р М. Ангелова-Димитрова, Предлагам, да се определи зачисляването 

с един научен ръководител, а впоследствие да се добави и втори при необходи-

мост. 
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Доц. д-р Д. Божков, Гласуваме зачисляване в докторантура с посочения в бю-

летината научен ръководител, а именно доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова. 

Комисията по тайния вот докладва следните Резултати от гласуването: 

 За зачисляване в редовна платена докторантура: 

ДА – 12 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

 За избор на научен ръководител: 

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

ДА – 12 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

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

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

инж. Мая Божанова Жечева докторантура със задочна форма на обучение по 

ПН 5.3. "Комуникационна и компютърна техника", ДП  „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи” със срок на докторантурата 4 (четири) години с научен ръ-

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

По точка 3 от Дневния ред: 

3.1. Доц. д-р Д. Божков, Колеги, искам да ви информирам, че на последния 
Факултетен съвет бе представен доклад от Декана на Факултета по Телекомуни-
кации, заявяващ желанието на факултета проф. Момчев да води и двата потока 
студенти, което доведе до разгара на епистоларна дискусия на груповия имейл на 
катедрата. Считам, че в катедрата има демократична атмосфера, на предишния 
съвет гласувахме удължаването на трудовия договор на проф. Момчев. Форма 11 
на катедрата за летен семестър остана неприета от ФС. След него двамата с доц. 
Ангелова-Димитрова предложихме на Учебен отдел нова Форма 11, в която пото-
ците са обединени. Предлагам да прегласуваме съдържанието на Форма 11 за 
заетостта на научно-преподавателския състав на катедра „Програмиране и ком-
пютърни технологии“ за летен семестър на учебната 2017/2018 година, за да мине 
на Факултетен съвет. Доц. Минковска е Зам.-декан по учебната част, моля да каже 
трябва ли да я гласуваме, защото не сме гласували Форма 11 на другите катедри. 

Доц. д-р Д. Минковска, Формално трябва да се гласува. Не съм обърнала 
внимание за Форма 11 на другите две катедри. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Катедрите я представят на Учебен отдел, съгласно 
писмото на Зам.-ректора по УД и А. 

Доц. д-р Д. Минковска, Така е, но на бланката има подпис на Декан, затова ка-
зах, че формално трябва да се гласува. 

Документът бе прегласуван и приет с резултати от гласуването: 

ДА - 11 НЕ - 0 БЕЛИ – 1 
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3.2. Всички преподаватели да дадат данни за приемно и присъствено време, и 
учебно натоварване за летен семестър, както и да го оповестят на вратите на сво-
ите кабинети. 

3.3. Да се определи дата за провеждане на дипломна защита за ОКС „Магис-
тър“, спец. КТПП в рамките на редовна сесия 19.02.-23.02.2018 г. Утвърдената ко-
мисия за текущата учебна година 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 

Решение на Катедрения съвет: Комисията да се събере след катедрения 

съвет и да вземе решение за датата на провеждане на дипломна защита, съ-

образно заетостта на залите и участниците в нея. 

3.4. Доц. д-р Д. Божков, Колеги, на последния Факултетен съвет бяхме извес-

тени, че трябва да направим избор на дисциплини, за качеството на обучението 

по които, да се проведе анкета. Предложете, моля, кои да са тези дисциплини. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Сигурно ли е, че трябва да определяме дисциплини по 

тази специалност? При атестациите има период, в който след промяна на състоя-

нието не се извършва атестация. Всички дисциплини в учебния план на специал-

ността са променени, с променен хорариум. 

Доц. д-р Д. Минковска, Бланката е качена на сайта на университета. Важно е 

да определим колко дисциплини ще включим в анкетата, за да генерирам толкова 

бланки. 

Доц. д-р Д. Божков, Да определим дисциплините от избрания модул, те са но-

ви и не са минавали такава оценка. 

Гл. ас. д-р Д. Чотров, Те са избираеми. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Така е, избираеми са. Трябва да има и задължителни. 

Гл. ас. д-р Д. Чотров, Бих искал да имам обратна връзка, защото на студен-

тите им беше трудно, или поне така го усещах. 

Доц. д-р Д. Божков, Да пуснем всички дисциплини? Полезно би било да раз-

берем как ги усещат студентите. Предлагам да гласуваме следното: на анкети за 

оценка по Системата за оценяване и поддържане качеството на обучението и на-

учните изследвания (СОПКОНИ)  да бъдат подложени всички дисциплини, изуча-

вани в зимен семестър на 2017/2018 уч. г. от студентите в ОКС „Магистър“ по спе-

циалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“. 
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Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

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

миране и компютърни технологии“ предлага ФС на ФКСТ да одобри решение-

то, че на анкети за оценка по Системата за оценяване и поддържане качест-

вото на обучението и научните изследвания (СОПКОНИ)  ще бъдат подложени 

всички дисциплини, изучавани в зимен семестър на 2017/2018 уч. г. от студен-

тите в ОКС „Магистър“ по специалност „Компютърни технологии и приложно 

програмиране“. 

По точка 5 от Дневния ред: 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, В обновения правилник приемното време за асистен-

тите става 6 астрономически часа, за хабилитираните – 3 часа. Графикът трябва 

да указва къде и кога маи да бъде намерен преподавателя в рамките на задължи-

телните за присъствие 4 часа. Трябва да се попълват износни бележки за техни-

ка, която не се съхранява в ТУ. Техника може да се предоставя сама на хора, кои-

то са на основен трудов договор. 

Инж. О. Малинов, Хубаво е да имаме информация дали се съхранява техника 

извън университета, да имаме такива документи. 

Ас. С. Дишлиев, Правилникът е стар, известни са ни нещата. Ново е само не-

заплащането на извънреден труд, положен в събота и неделя. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Бракуването вече е обвързано с издаване на техника-

та. Старата практика беше да предложим техника за бракуване и да я бракуваме. 

Сега вече предложението за бракуване е обвързано с наличност при МОЛ, а дру-

га комисия го финализира след проверка на наличността. 

Доц. д-р Д. Божков, Формално изискване е всеки, който има служебна техника 

у дома, да подаде доклад, който да парафирам. Моля да гласуваме за въвежда-

нето на такава практика. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 12 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Поради учебна заетост заседанието на Катедрения съвет напускат: доц. 

Мария Ангелова-Димитрова, доц. Людмила Стоянова, гл.ас. Димо Чотров, 

ас. Елена Калчева, ас. Людмил Димитров, ас. Стефан Дишлиев. 

Кворумът е нарушен и решения по предстоящите за разглеждане въпро-

си не могат да бъдат вземани. 

По точка 4 от Дневния ред: 
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Доц. д-р Д. Божков, На груповия имейл на катедрата видях епистоларен диа-

лог. Не знам доколко е удачно да коментираме проблема в отсъствието на проф. 

Момчев. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Да се промени денят и часа на провеждане на катед-

рен съвет. 

Доц. д-р Д. Божков, Така е. Приемаме решение при налични графици на инди-

видуалната заетост, да се определи ден с един час и половина за провеждане на 

катедрен съвет. Обратно на разглеждания въпрос, процесът е преминал в лични 

разговори. Наша е отговорността да представим преподавател. От друга страна 

деканът може да пожелае кой да води определена дисциплина. Разбирам и гл.ас. 

Георгиев, и декана на ФТК. От друга страна резултатът няма да е особено задо-

волителен. Трябва да избираме между запазване на дисциплината или специали-

зация. Знаете максимата, че ако човек се бори с чудовища, може самият той да се 

превърне в такова. Апелирам да погледнем към това, което може да ни запази. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Излагам това, което ми е известно по ситуацията с 

ФТК. Специално помолих за разговор. Мисля, че и Вие, доц. Божков, трябва да 

проведете такъв с декана на ФТК. Той е казал две неща: извинявам се на доц. 

Ганчева (1) „катедрата прави опит да пробута нищо неможещ човек“, а след обяс-

нение какво може доц. Ганчева (2) „използваха ни да им решаваме вътрешни 

проблеми“. Проф. Момчев е знаел за това писмо предварително. 

Доц. д-р Д. Божков, Имах разговор с проф. Момчев за това. Ние обаче можем 

да имаме реакция едва след получаване на официално писмо до факултета. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Тръгнало е от човек от катедрата. 

Доц. д-р В. Димитрова, Кого подозирате? Кажете го! Чувствам се омерзена. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев,  Не мога да кажа име, защото нямам доказателства. 

Доц. д-р Д. Божков, Катедрата е демократичен организъм. На предишния ка-

тедрен съвет гласувахме трето удължаване на трудовия договор на проф. Мом-

чев. Тогава имаше 1 глас против. 

Доц. д-р В. Димитрова, Нека видим кой колко потока има и да ги разпреде-

лим. Аз си отивам и освобождавам ФЕТТ, проф. Горанова също. 

Доц. д-р Д. Божков, След нежеланието на ФТК предложението е доц. Мария 

Ангелова-Димитрова да поеме след проф. Момчев. Тя е разумна замяна. Ако тя 

поеме ФТК, доц. Ганчева ще поеме СФ. 

Гл. ас. д-р В. Георгиев, Ако деканът пожелае определен човек, може титуля-

рът да остане. 

Доц. д-р В. Димитрова, Каква е истината с часовете за натоварване, наисти-

на ли, доц. Ганчева, имате нужда от тях, или не е така? 



 7 / 7 

 

Доц. д-р В. Ганчева, Съгласно Заповед № 3747/03.11.2017 г., Ректорът възла-

га на Зам.-ректора по УД осигуряването на заетостта по определени дисциплини 

във ФКСТ. На ИПФ – Сливен се възлагат дисциплини за натоварване, и при необ-

ходимост и на хонорувани преподаватели извън ИПФ. Отчела съм тези часове ка-

то хоноруван преподавател към ИПФ и имам сключен граждански договор за цел-

та. Не мога да отчета часовете два пъти през системата. 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

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

12.03.2018 г., София 


