
ФАКУЛТЕТ „Компютърни системи и технологии“ 

Катедра „Програмиране и компютърни технологии“ 

Препис-извлечение 

 

Протокол № 7 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 18.06.2018 г. 

 

 

 

Дневен ред: 

1. Гласуване съдържанието на Протокол № 6/23.04.2018 г. 

2. Докторантски въпроси; 

3. Учебни въпроси; 

4. Текущи. 
 

Катедрен състав  12 човека 

Редуциран състав  12 човека 

Кворум   8 човека 

Присъстващи  10 човека 

Неприсъстващи  доц. д-р Людмила Стоянова – платен отпуск,          
ас. Анастасия Вангелова – платен отпуск 

Гласуващи  10 човека 

Избират:  6 човека 

 

 

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

Протокол № 6/23.04.2018 г. 

Резултати от гласуването за приемане на Протокол № 6/23.04.2018 г.: 

ДА - 10 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Доц. д-р Димитър Божков, Тъй като протоколите от заседанията на катедрения 

съвет се качват на сайта на катедрата, каквото е изискването на Правилника на ТУ-

София, предлагам всеки да се запознава със съдържанието на протокола там. Ако 



има забележки, да ги изпраща писмено преди следващия катедрен съвет, за да 

бъдат отразени. 

По точка 2 от Дневния ред  

Доц. д-р Д. Божков предложи да бъде представен и обсъден Индивидуалният 

учебен план на задочен докторант маг. инж. Мая Божанова Жечева. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова докладва пред Катедрения съвет подробно 

съдържанието на индивидуалния учебен план и избраната тема на дисертационния 

труд. 

Маг. инж. Жечева е зачислена на 01.03.2018 г. по професионално направление 

5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност „Компютърни 

системи, комплекси и мрежи“ с научен ръководител доц. д-р инж. Мария Ангелова 

Ангелова-Димитрова. 

Тема на дисертационния труд: „Изследване на методи за разпознаване на лица 

и звук“. 

Срок на завършване на докторантурата: 01.03.2022 г. 

В индивидуалния учебен план са предвидени две представяния на разработката 

на семинар пред катедрата, съответно във втората и третата година от обучението. 

Доц. д-р Димитър Божков, Бих искал да уточним: в темата е записано 

„разпознаване на звук“, а след това се споменава говор и глас. 

Маг. инж. Мая Жечева, По-скоро е редно да се запише „глас“ или „говор“. 

Тематиката е насочена към подпомагане на хора със зрителни и слухови 

затруднения. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Ще направя корекция в плана, съгласно 

отправената забележка. Така формулирана темата ще бъде: „Изследване на 

методи за разпознаване на лица и глас“. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Според мен предвидените два семинара са твърде 

амбициозна задача и травмираща докторанта. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Семинарите ги предвидих така, тъй като 

тази година имаше покана за участие и на факултетно ниво. 

Доц. д-р Димитър Божков, Ако няма други изказвания, моля да гласуваме 

комисия по тайния вот. 

Предложена беше Комисия по тайното гласуване в състав: 

Председател: Доц. д-р инж. Даниела Велева Минковска 

Членове: Ас. инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова 

 Ас. инж. Людмил Стойчев Димитров 

Комисията беше подложена на гласуване и приета от членовете на Катедрения 

съвет със следните Резултати от гласуването: 

Да - 10 Не - 0 Бели - 0 



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

задочен докторант маг. инж. Мая Божанова Жечева се приема със следните 

резултати: 

Да - 10 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. Мая Божанова Жечева, задочен 

докторант по ПН 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, ДП „Компютърни 

системи, комплекси и мрежи“ с научен ръководител  доц. д-р инж. Мария Ангелова 

Ангелова-Димитрова и тема на дисертационния труд „Изследване на методи 

за разпознаване на лица и глас“. 

По точка 3 от Дневния ред: 

3.2. Доц. д-р Д. Божков, Колеги, представям на Вашето внимание предложение 

към Учебна комисия към АС на Технически университет – София за разкриване на 

задочна форма на обучение на специалност „Компютърни технологии и приложно 

програмиране“, ОКС „Магистър“ със следните мотиви: 

1. Кандидатстващите за обучение в ОКС „Магистър“ по тази специалност са 

вече работещи хора, които нямат възможността да посещават редовно 

лекциите и лабораторните упражнения. В същото време голяма част от 

тях търсят начин за допълнителна квалификация или дори 

преквалификация. 

2. Мнозина от желаещите да кандидатстват не живеят в гр. София, а са в 

такива градове, разстоянието до които не позволява да пътуват 

ежедневно, за да се обучават. 

3. Наскоро имахме случаи на желаещи да се обучават в магистърска степен 

български граждани, които не живеят постоянно в България. Техните 

работодатели са готови да ги освобождават за посещаване на занятия в 

рамките на 2-3 седмици семестриално, както и за полагане на изпити, но 

не и за постоянно. Това между другото важи и за живеещи в страната. 

4. Считам, че не е без значение фактът, че привличането на повече 

кандидати да се обучават в ОКС „Магистър“, ще донесе допълнителни 

приходи във Факултета, чиито специалности се търсят и са високо 

ценени. 

5. Не на последно място по значение е съображението ми, че магистрите са 

хора, които вече са в състояние да са справят с литературни източници, 

да правят изводи и обобщения, така че задочната форма на обучение не 

би ги ощетила като знания и умения. 

Магистрите посещават лекциите в малък състав и с този проблем се сблъскваме 

всички, макар и да разбираме, че причините са обективни. 

Ако сте съгласни, моля да гласуваме да го предложим на ФС, като очаквам и 

Вашите коментари и съображения „за“ или „против“. 



Ас. Людмил Димитров, Добре би било да опитаме. Във ФА има задочна форма. 

Преподавателският състав вероятно ще е удовлетворен при по-голямо посещение 

на занятията. 

Доц. д-р Димитър Божков, Това може да доведе до естествено отпадане на 

редовната форма за специалността, но в ТУ-София факултетите и задочна форма 

на обучение поддържат повече от половината съществуващи факултети. Моля, ако 

няма други изказвания, да гласуваме предложението за разкриване на задочна 

форма на обучение за специалност „Компютърни технологии и приложно 

програмиране“. 

Резултати от гласуването: 

Да - 10 Не - 0 Бели - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии“ предлага на ФС на ФКСТ да гласува 

относно разкриването на задочна форма на обучение на специалност 

„Компютърни технологии и приложно програмиране“ по ПН 5.3 „Комуникационна и 

компютърна техника”. 

3.1. Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Колеги, пропуснахме да гласуваме 

хонорувани часове за провеждане на семинарни упражнения, текущ контрол и 

изпит по „Информатика“ за ПОДГ.; Спец.: „Подготвителна – български“ на маг. инж. 

Милка Иванова Иванова-Христова (инженер, кат. ИД, МФ ) – до 45 часа. Моля за 

вашия вот! 

Резултати от гласуването: 

Да - 10 Не - 0 Бели - 0 

3.3. Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Колеги, представям на Вашето 

внимание списъка с хонорувани преподаватели за следващата (2018/2019) учебна 

година. На тези преподаватели, ще бъдат възлагани часове в катедрата за 

провеждане на лабораторни упражнения, семинарни упражнения, курсови проекти, 

курсови задачи, изпити и текущ контрол на през: 

А). ЗИМЕН семестър на учебната 2018/2019 г. 

І. ОКС „Бакалавър“: 

 доц. д-р Панчо Кръстев Томов – кат. АДП, МФ  

   Информатика за І-ви курс ЕМФ/МТФ и МФ – до 200 часа; Лаб., Изп.

 гл.ас. д-р Велизар Велизаров Захаринов – кат. АДП, МФ 

   Информатика за І-ви курс ЕМФ/МТФ и МФ – до 200 часа Лаб., Изп.

 Валентин Антонов – студент ІV курс, ФаГИОПМ 

   Информатика за І-ви курс ФА – до 150 часа Лаб., Изп.

 гл.ас. д-р Елица Емилова Гиева – кат. Микроелектроника, ФЕТТ 

   ПИК І за І-ви курс ФТК – до 60 часа; Лаб. и КР, Изп.

   ПИК І за І-ви курс ФКСТ – до 300 часа, Лаб. и КР, Изп.



 гл.ас. д-р Ивелина Николаева Рускова – кат. Микроелектроника, ФЕТТ 

   ПИК І за І-ви курс ФЕТТ – до 280 часа; Лаб. и КР, Изп.

 ас. инж. Мария Любомирова Спасова – кат. Микроелектроника, ФЕТТ 

   ПИК І за І-ви курс ФТК – до 300 часа; Лаб. и КР, Изп.

 

инж. Васил Атанасов Бандеров – инженер телекомуникации, кат. КМ, 

ФТК 

   Информатика за І-ви курс ФТ – до 220 ч. Лаб., Изп.

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

   Информатика І за І-ви курс СФ - до 120 часа; Лаб.

   Информатика за І-ви курс ТФ - до 220 часа Лаб., Изп.

   Информатика за І-ви курс задочно обучение ТФ - до 30 часа Лаб. и КР, Изп. 

 

инж. Радка Йорданова Йорданова – редовен докторант към катедра ИД, 

МФ 

   Информатика за І-ви курс МФ, спец. ИД – до 200 часа Лаб., Изп.

 Мартин Петров Хаджийски  

   ПИК ІІІ за ІI-ри курс ФЕТТ – до 100 ч.; Лаб., Изп.

 Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер 

   Информатика ІІІ за ІІ-ри курс МФ – до 60 ч. Лаб. и КР, Изп.

 инж. Любомир Андреев Милков 

 ПИК ІІІ за ІI-ри курс ФЕТТ – до 150 ч.; Лаб., Изп. 

 доц. д-р Агата Христова Манолова – кат. РКВТ, ФТК 

  ПИК ІI за І-ви курс ФТК  - 200ч. Лаб. и КР, Изп. 

 инж. Олег Кирилов Малинов – инженер, кат. ПКТ, ФКСТ 

  ПИК І за І-ви курс ФКСТ – 300ч. Лаб. и КР, Изп. 

 доц. д-р Малинка Спасова Иванова – КЕЕ, кат. ЕКСТ – Ботевград 

  Информатика МФ-МТФ-ЕМФ – до 180 часа Лаб., Изп. 

 Кирил Андреев Копаранов – ТФ 

  Информатика за І-ви курс ТФ – 110 часа Лаб., Изп. 

 Филип Ивайлов Михайлов – ТФ 

  Информатика за І-ви курс ТФ – 110 часа Лаб., Изп. 

 
Стефан Стоянов Малешков – студент, ФКСТ 

ПИК І за І-ви курс ФКСТ – 100ч. Лаб. и КР, Изп. 

 Мая Божанова Жечева – задочен докторант, кат. ПКТ 

   ПИК ІІІ за ІI-ри курс ФЕТТ – до 150 ч.; Лаб., Изп.

          доц. д-р Мариана Евстатиева Горанова – пенсионер 

   Участие в дипломни защити – до 50 часа.

 Стефан Василев – студент ІІІ курс, ФаГИОПМ 

   Информатика за І-ви курс ФА – до 100 часа Лаб., Изп.



 Иван Петров – студент ІV курс, ФаГИОПМ 

   Информатика за І-ви курс ФА – до 100 часа Лаб., Изп.

          доц. д-р Димитър Николов Дичев – кат. ЖПТ, ТФ 

 Информатика за І-ви курс ТФ – до 100 ч.; 

 Информатика за І-ви курс МФ – до 100 ч.; 

ІІ. ОКС „Магистър“: 

 проф. д-р Стоян Богданов Малешков 

  Участие в дипломни защити – до 50 часа. 

 доц. д-р Юлиана Драганова Георгиева – пенсионер 

   Участие в дипломни защити – до 50 часа.

 Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер 

   ИТСП за І-ви курс магистри задочно обучение спец. ЕЕЕО, ЕФ - до 100 часа; 

   Бази от данни за І-ви курс магистри редовно изравнително обучение спец. 

КТПП, ФКСТ - до 60 часа; Лаб. и КР, Изп. 

   Бази от данни и информационни системи за І-ви курс магистри редовно 

изравнително обучение спец. КТНС, ФКСТ - до 30 часа;

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

   ИТСП за І-ви курс магистри редовно обучение спец. ЕЕЕО, ЕФ - до 100 часа; 

Лаб. и КР, Изп.

   ИТСП за І-ви курс магистри задочно обучение спец. ЕЕЕО, ЕФ - до 100 часа; 

Лаб. и КР, Изп.

доц. д-р Мариана Евстатиева Горанова – пенсионер 

WEB-базирани технологии – КТПП – до 200 часа, Лек., ЛУ, изп.    

 Участие в дипломни защити – до 50 часа.

Б). ЛЕТЕН семестър на учебната 2018/2019 г. 

І. ОКС "Бакалавър" 

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

 "Информатика ІІ" за І-ви курс СФ - до 180 часа; Лаб. и КР, Изп. 

 „Информатика“ за ПОДГ.; Спец.: „Подготвителна – български“ – до 45 ч.; 

СУ 

 маг.инж. Олег Кирилов Малинов – инженер, кат. ПКТ, ФКСТ 

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

часа; Лаб. и КР, Изп. 

 Мартин Петров Хаджийски 

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

часа; 

 Снежанка Добрева Георгиева – пенсионер 

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



              доц. д-р Мариана Евстатиева Горанова 

 Участие в дипломни защити – до 50 часа. 

ІІ. ОКС „Магистър“: 

 доц. д-р Мариана Евстатиева Горанова – пенсионер 

 "XML и WEB-базирани технологии" за І-ви курс магистри редовно 

обучение спец. КТНС, ФКСТ - до 200 часа; 

 Участие в дипломни защити – до 50 часа 

 гл.ас. д-р Филип Петров Петров 

 "Програмни технологии за сигурен код" за І-ви курс магистри редовно 

изравнително обучение спец. КТПП, ФКСТ - до 60 часа; Лаб. 

          доц. д-р Панчо Кръстев Томов – кат. АДП, МФ 

 Обработка на мултимедийни данни – до 100 часа; Лб. 

Списъкът бе приет с Резултати от гласуването: 

Да - 10 Не - 0 Бели - 0 

3.4. Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Колеги, моля да обсъдим изпратената 

по имейл Форма 11. Има дисциплини, за които е налице промяна на водещия 

преподавател – проф. Горанова и гл.ас. д-р Чотров. Очаквам да чуя вашите 

коментари и забележки. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Колегата от ФА, който е хоноруван за ПИК І да не 

бъде натоварван с часове. Съображението ми е, че той е използвал нашите 

програми, без да ни попита или информира. Междувременно взе лекциите и 

лабораторните на  задочното обучение във ФА, което водеше доц. Веска Ганчева. Аз 

не бих работил повече с такъв човек. Говоря за гл. ас. д-р Александър Маринчев. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Излиза, че той прави натоварването си при нас, а взима 

платените часове? 

Доц. д-р Димитър Божков, Кой би поел тези часове, 270 часа са? 

Доц. д-р Даниела Минковска, Аз когато видях писмото на гл. ас. д-р Чотров, 

мислех, че най-добрият вариант е гл. ас. д-р Георгиев да ги вземе. По принцип 

обаче, искам да отбележа, че имам негативно отношение към „хвърлянето“ на 

часове. От друга страна, той вероятно има своите основания и не можем да го 

накараме насила да ги поеме. Казвам го и за гл. ас. д-р Чотров, и за доц. Стоянова. 

Доц. д-р Димитър Божков, Съгласен съм с това мнение. Добре е в личен 

разговор преди това да ги предложи. Едва след това катедрата да ги възлага. Гл. ас. 

д-р Чотров имам много часове и вероятно сега осъзнава, че няма възможност да 

поеме всичките. 

Доц. д-р Даниела Минковска, А други лекции с бакалаврите? 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Водя. Във ФаГИОПМ. 



Доц. д-р Даниела Минковска, Добре е натоварването да е в катедрата. Това сме 

го обсъждали. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, В чуждоезиковите факултети се удвояват часовете. 

Приблизително 700 – 800  часа са. 

Доц. д-р Даниела Минковска, След днешния катедрен съвет ще се види, че 

свободните часове са много. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Ако никой не иска тези часове, аз ще ги водя. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Аз бих предложила тези часове да ги поеме гл. ас. 

д-р Георгиев или доц. Ганчева. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Моето предложение е ФА да го поеме гл. ас. д-р 

Георгиев. За доц. Ганчева има други часове. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, ФА няма да поема в никакъв случай. Казвал съм го 

и друг път, но сега припомням. ФА загубиха двама асистенти, защото ние сменихме 

титуляря без да ги информираме. Катедрата няколко години не намери поток за мен. 

Аз си намерих часове при доц. Александър Ценов и не мога сега просто да го 

оставя. Катедрата забави процедурата ми за доцент с няколко години. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Аз не съм знаел за такава договорка и още веднага 

предложих да се сменим. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Гл. ас. д-р Чотров е гръмоотвода, няма вина. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Има ли изискване да бъде осигурен поток за 

стартиране на процедура да доцент? 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Не, няма. По направление е. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Има изискване за това, натоварването да е 75% 

към катедрата. Не можем да изпуснем ФА. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, За ФА има нужда от човек с повече опит. Ако никой не 

се съгласи да вземе тези часове, ще си ги водя аз. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Трябва да помислим как да променим курсовете по 

програмиране. Учебните програми са стари и изпускаме студентите. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Как ще променим водещия на лабораторните 

упражнения? Имам усещането, че той там е с по-особен статут. 

Доц. д-р Димитър Божков, Нищо не трябва да се прави насила. Подкрепям гл. ас. 

д-р Чотров да се освободи от тези часове, но решението е негово. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Ако не води Александър Маринчев, ще трябва да 

комуникираме с катедрата. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Имаме още един доктор – Мария Евтимова, но друг 

е въпросът можем ли да ѝ го дадем? 



Доц. д-р Димитър Божков, Гл. ас. д-р Мария Евтимова за старт във ФА е 

неподходяща. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Ако трябва да търся хоноруван асистент, ще има ли 

проблем с отчитането? 

Доц. д-р Димитър Божков, Какви други „дупки“ се оголват? 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Проф. Горанова е титуляр на ПИК І и ПИК 

ІІІ във ФЕТТ, ООП в МТФ, Web-БТ за ОКС „Магистър“, спец. КТПП и АОП за ОКС 

„Магистър – изравнително обучение“, спец. КТПП/КТНС. 

Доц. д-р Димитър Божков, В разговор с мен проф. Горанова потвърди желанието 

си да води часове, ако ѝ бъдат възложени. 

Доц. д-р Даниела Минковска, В бакалавърския курс ПИК І и ПИК ІІІ във ФЕТТ да 

са на редовен преподавател. Това е моето разбиране. Веска Ганчева може да ги 

поеме. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Аз ще ги водя, но не да запушвам дупки. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Предлагам ООП за МТФ да го възложим на гл. ас. 

д-р Евтимова. Така тя има курс, за да се подготвя. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Потвърждавам предложението си ПИК І и ПИК ІІІ 

за ФЕТТ да се възложат на доц. Ганчева. 

Доц. д-р Веска Ганчева, При изготвяне на плана преди две години Web-БТ бе 

предвидена като курс за гл. ас. д-р Димо Чотров, а проф. Горанова беше „шапка“ 

Доц. д-р Димитър Божков, Това е и моето предложение. Гласуваме следното: 

 Титуляр на дисциплината ПИК І за ФЕТТ да е доц. д-р Веска Ганчева; 

Резултати от гласуването: 

Да - 10 Не - 0 Бели - 0 

 Титуляр на дисциплината ПИК ІІІ за ФЕТТ да е доц. д-р Веска Ганчева; 

Резултати от гласуването: 

Да - 10 Не - 0 Бели - 0 

 Съгласно предишно решение на катедрения съвет, дисциплината АОП за ОКС 

„Магистър – изравнително обучение“, спец. КТПП/КТНС да се води с ПИК І за 

ФЕТТ; 

Резултати от гласуването: 

Да - 10 Не - 0 Бели - 0 

 Титуляр на дисциплината Web-БТ за ОКС „Магистър“, спец. КТПП – проф. д-р 

Горанова. 

Резултати от гласуването: 

Да - 10 Не - 0 Бели - 0 



N.B.! Остава нерешен въпросът с асистентите за ФА. 

Ас. Елена Калчева-Йовкова, Моля да отбележите, че във ФЕТТ съм само аз. 

Двамата студенти вече не искат да водят. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Маг. инж. Мая Жечева би могла да води 

Java в ПИК ІІІ. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, А за С?  

Доц. д-р Димитър Божков, Включваме във Формата като хоноруван. 

Гл.ас. д-р Веселин Георгиев, Трябват ни готови преподаватели. 

Доц. д-р Димитър Божков, Аз ще поема аргументацията защо не искаме този 

хоноруван преподавател. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Гл. ас. Чотров да не се притеснява. Отговорността е на 

катедрата, както каза и доц. Минковска. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Проф. Горанова може да поеме цялата дисциплина 

WEB-базирани технологии – лекции и лабораторни упражнения. 

Гл.ас. д-р Веселин Георгиев, Трябва да уточним дали проф. Горанова е 

професор или доцент, тъй като е по новия закон. 

3.5. Гласуване относно: 

 Представени документи за ОКС „Магистър“ и ОКС „Магистър“-изравнително 

обучение. 

 Обява и прием на документи от 03.09.2018 г. 

 Изготвени академичните графици за 2018/2019 уч. г. 

Резултати от гласуването: 

Да - 10 Не - 0 Бели - 0 

По точка 4. 

Доц. д-р Димитър Божков, Изпратен е документ до катедрата за оценка на риска 

за катедрата и факултета. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Документът е разделен на 4 части по 

критерии с вероятност за настъпване на събитието по скала от 1 до 5. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Нещо ново по научната дейност? По това време пускат 

ФНИ. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Нищо не са пуснали до момента 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Да опита катедрата да направи нещо… 

Гл.ас. д-р Веселин Георгиев, Публикациите да са импакт фактор. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Да вземем ли отношение по програмата с ВМА. 



Гл.ас. д-р Веселин Георгиев, Сменен е юрисконсулта на университета. Едно от 

нещата е, че ние сме помогнали с документи за плащания към адвокати. Решението 

на ФС за агресията съвпада с решението на АС за прекратяване на излъчванията на 

заседанията на АС. Моля да вземете документа с обосновка за прекратяване на 

излъчването на АС. 

Доц. д-р Димитър Божков, Благодаря за конструктивния, сдържан и интелигентен 

дух на днешното заседание на катедрения съвет. 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

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

 

25.06.2018 г., София 


