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ФАКУЛТЕТ „Компютърни системи и управление“ 

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

  препис-извлечение 
Препис-извлечение 

 

Протокол № 9 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 27.05.2019 г. 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси: 

1.1. Атестиране на НПП; 
1.2. Удължаване (първо) на ТД на доц. д-р Виргиния Димитрова, 

считано от 18.10.2019 г.. 
2. Докторантски въпроси: атестиране на задочен докторант Мая Жечева. 
3. Учебни въпроси 

3.1. Гласуване на Форма 11 за зимен семестър на 2019/2020 уч. г. 
3.2. Гласуване на актуализация в учебна програма по 

„Информатика“ за Енергомашиностроителен факултет 
3.3. Определяне на дати за дипломни защити за ОКС „магистър“, 

спец. КТПП и спец. КТНС в периода 02-06.07.2019 г.: 
4. Текущи. 

Катедрен състав  10 човека 

Редуциран състав  9 човека 

Кворум  6 човека 

Присъстващи  9 човека 

Неприсъстващи  гл. ас. д-р Мария Евтимова – неплатен отпуск за 

отглеждане на дете до 7 г. 

Гласуващи  9 човека 

Избират 5 човека 

По точка 1 от Дневния ред, 

Доц. д-р Димитър Божков, Предстои да гласуваме атестации на колеги, които 

подлежат на атестиране, както и съгласие на катедрата за удължаване на трудовия 

договор на доц. д-р Виргиния Димитрова. Предлагам да гласуваме още в началото 

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

Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

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

 Ас. инж. Кирил Андреев Копаранов 

Комисията бе подложена на гласуване и приета от членовете на Катедрения 

съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 9 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 
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Доц. д-р Димитър Божков, По точка 1.1. от Дневния ред, въз основа на 

подадените лични отчети от подлежащите на атестация колеги, предлагам да 

гласуваме обобщена комплексна оценка за тяхната работа по групите показатели 

за НПП. 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване относно атестирането на 

изброените по-горе преподаватели със следните обобщени комплексни оценки: 

№ Преподавател 
Брой 

атестационни 
точки 

Обобщена комплексна 
оценка по  всички  
групи показатели 

1 доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 191.8 “много добра” 

2 доц. д-р Людмила Йорданова Стоянова 214.5 “много добра” 

3 гл. ас. д-р Димо Иванов Чотров 111.6 “много добра” 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, А защо не отлична? 

Доц. д-р Димитър Божков, Защото няма такава. Затова предлагам да 

гласуваме прочетените оценки. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Искам само да отбележа, че може да има 

конфликт на интереси, ако в комисията са хора, които ще бъдат атестирани. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Нали по тази логика трябва да махаме и свързани 

лица, то ще стане безкрайно. 

След провеждане на тайния вот Комисията отчете следните Резултати от 

гласуването: 

 

РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ: Катедреният съвет на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии” предлага оценяване на подлежащите 

на атестиране преподаватели от катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“ със следните обобщени комплексни оценки: 

№ Преподавател 
Обобщена комплексна оценка по  

всички  групи показатели 

1 доц. д-р Веска Стефанова Ганчева “много добра” 

2 доц. д-р Людмила Йорданова Стоянова “много добра” 

3 гл. ас. д-р Димо Иванов Чотров “много добра” 

 

№ Преподавател
Брой атест. 

точки

Обобщена комплексна 

оценка по всички групи 

показатели

ДА НЕ БЯЛА

1 доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 191.8 МНОГО ДОБРА 9 0 0

2 доц. д-р Людмила Йорданова Стоянова 214.5 МНОГО ДОБРА 9 0 0

3 гл. ас. д-р Димо Иванов Чотров 111.6 МНОГО ДОБРА 9 0 0
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Доц. д-р Димитър Божков, По точка 1.2. от Дневния ред, доц. д-р Виргиния 

Димитрова е подготвила документи за първо удължаване на трудовия ѝ договор, 

считано от 18.10.2019 г. Моля Комисията да раздаде бюлетините за гласуване 

продължението на доц. Димитрова. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Аз имам въпрос. Съгласно правилника на ТУ-

София, има точки, които трябва да бъдат събрани, за да се иска такова 

удължаване. 

Доц. д-р Димитър Божков, Пред мен е заявлението на доц. Димитрова до г-н 

Ректора. Моля тя да отговори на въпроса. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Имам шанс да ги събера до края на годината. 

Към момента ги нямам, но говорих с проф. Кралов и с други хора от ръководството 

и ми казаха, че трябва разрешение от катедрата, че сте съгласни да получа 

удължаване но трудовия договор. За точките, към момента имам 4 (четири) и мога 

да ги направя, ще огледам договорите. Обещали са ми, да, ще ги направя 5 (пет). 

Не бих притискала, но идва лято. Казаха ми, че за този Академичен съвет няма 

надежда, за следващия е малко вероятно. Есенният, но тогава може да не се 

събере катедрата. Не бих ви притискала в никакъв случай, ако имаше шанс още 

един път да се събере катедрата, а след него и факултетен съвет. За Академичен 

съвет със сигурност ще се внесат чак наесен. Чакам да се отпечатат монография и 

един учебник във ФаГИОПМ, които носят по 0,4. Имам 1 (една) статия в Scopus и 

още 2 (две), които в момента подлежат на одобряване, а това е 1 (една) точка. 

Доц. д-р Димитър Божков, Катедрата получи ли необходимата информация? 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Просто идва лято и не е възможно да се 

съберат и катедрен и факултетен съвет, а аз се пенсионирам през месец октомври, 

а през септември е много малко вероятно да се проведат е факултетен и катедрен 

съвет, за да успеем. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Още преди години съм го казвал, първо - всички 

бъдещи неща, които може и да се случат, не вървят. Навсякъде, отпреди десет 

години, пише, че се признават само излезли неща. Второ – поне според мен, доц. 

Димитрова винаги е претендирала, че нещата не трябва да се правят за конкретен 

човек, а според правилата. За последен път това се случи, когато гласувахме 

научното жури на Елена Калчева-Йовкова, когато много твърдо зае позицията, че 

не може да се предлагат хора, които може да са свързани с нея, или са в 

приятелския кръг на нейния научен ръководител. И трето – казвал съм го за 

удължаването на трудовите договори на други колеги, според мен, да се удължават 

договори на хора, които не са направили нито един преподавател, който да остане 

в тази катедра, а катедрата се сви от 35 човека до сегашното състояние, за мен не 

е правилно. За мен е неправилно аргумент да е, че нещо ще стане в бъдеще време. 

Това е моето мнение. Няма да гласувам по никакъв различен начин от това, което 

съм приложил при някои от предишните гласувания, като тези за доц. Шишеджиев 

и проф. Горанова. Според мен основно изискване, а такова е законовото, че 

хабилитираният персонал трябва да обучи някого, да остане човек, който да поеме 

някоя от дисциплините. И идеята, че трябва да се остане, защото няма кой да влезе 

в тези дисциплини, е неадекватна, защото е имало десет години, за да бъдат 

обучени хора. Когато обясняваме каква е практиката и как трябва да останат 
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докторанти, които току-що завършват, но не са готови и им трябва допълнително 

време, за да защитят дисертационните си трудове, съм го казвал, че доц. 

Димитрова не положи усилия да запази своя докторант. Проф. Момчев го направи 

и гл. ас. д-р Мария Евтимова-Гардер остана в катедрата. Ако има достатъчно точки, 

бих подкрепил удължаване на договора, но щом ТУ-София е поставил условие за 

определен брой точки, а кандидатът не ги събира и трябва да се правят изключения 

за конкретен човек, аз съм против. Вече пета година се боря точно с това, че някои 

правилата са едни, а за други те са различни. 

Доц. д-р Димитър Божков, Благодаря за мнението. Доц. Димитрова, ако 

желаете, моля да отговорите. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Относно подготвянето на хора, не мога да имам 

вина за това, че докторант Ани Димитрова не е защитила и не остана в катедрата. 

Прекратиха ѝ договора, аз нямам връзките на проф. Момчев, за да ѝ уредя 

продължението. В никакъв случай не съм имала влиянието на проф. Момчев. 

Нямаше никакъв вариант да остане, като тя не прояви желание да остане с ниска 

заплата на преподавател и това не може да ми се вменява като вина. За 

обучаването на преподавател, аз се погрижих и вече имам учебник за една от 

дисциплините във ФаГИОПМ, вторият учебник го пиша и в края на месец юни ще 

бъде готов. Рецензент му е доц. Мария Ангелова-Димитрова, тя ми е обещала да 

поеме двете дисциплини и аз гарантирам ръководства. Като заместник във ФЕТТ 

съм посочила доц. Веска Ганчева. Тя е отлично запозната и по-подготвен човек от 

нея не виждам. Доц. Мария Ангелова-Димитрова разполага с учебници, с нужните 

знания по „Нефотореалистична визуализация“ и по „Интерактивни системи“. Доц. 

Даниела Минковска поема нещата в МФ. Мисля, че оставям след себе си само 

подготвени неща и хора, и мисля, че повече от това не бих могла да направя. За 

двойния стандарт - не съществува двоен стандарт. Аз не искам от вас да ми 

събирате точките. Аз ще си ги събера, а ако не ги събера, мен ще ме отхвърли 

академичният съвет. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Не можем да гласуваме без необходимия брой 

точки. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Това е под черта. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Именно, под черта. Ако ние не подкрепим някого, 

защото не събира необходимия брой точки, той има право да се обърне към 

Ректора. Той е работодател и има право еднолично и без решение на академичния 

съвет да позволи удължаването на договора. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Това е вариант Б. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Нима не се знае отдавна, че такива са 

изискванията и ще се иска удължаване на договора? Защо трябва да правим нещо, 

което е срещу закона и срещу правилата на ТУ-София? 

Доц. д-р Димитър Божков, Доц. Димитрова, не можете ли да изчакате следващ 

катедрен съвет, когато ще имате събрани необходимите точки? 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Това е чак есента. По-рано няма да излязат 

статиите. 

Доц. д-р Димитър Божков, Какъв е проблемът да е наесен? 
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Доц. д-р Виргиния Димитрова, Много малко време има. Когато говорих с проф. 

Кралов, той каза, че е по-добре сега да се вземе съгласието на катедрата. 

Съгласието е принципно, ако събера точките, ще стане, ако не ги събера, ще се 

обърна към Ректора и от него ще зависи дали ще разреши или не. Но без 

съгласието на катедрата няма как да стане. Ако гласувате положително, аз ще 

продължа в нея. Не става въпрос само за закон, не е морално, аз да прескоча 

катедрата и да се обърна към Ректора. Защо? Аз ще работя с вас и затова се 

нуждая от вашата подкрепа. Ако ми я дадете – добре, ако ли не – оставам на 

хонорар. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Доц. Божков, предлагам да гласуваме и всеки от 

колегите да си изрази мнението според своите разбирания. 

Доц. д-р Димитър Божков, Подкрепям предложението на доц. Минковска. Има 

ли още въпроси или забележки? Моля да Комисията да раздаде бюлетините и да 

пристъпим към гласуване. 

Комисията по тайния вот докладва следните Резултати от гласуването: 

ДА – 6 НЕ - 1 БЕЛИ - 2 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 

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

гласува първо продължаване на трудовия договор на доц. д-р инж. Виргиния 

Тодорова Димитрова с 1 (една) година, считано от 18.10.2019 г. по реда на § 11, 

ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО 

Доц. д-р Димитър Божков, Преминаваме към точка 3 от Дневния ред - Учебни 

въпроси. По точка 3.1. давам думата на доц. Мария Ангелова-Димитрова. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Изпратих Форма 11 за зимен семестър 

на 2019/2020 уч. г. в някакъв окончателен вариант. Очертава се покриване на 

часовете. Има някакви проблеми свързани с необходимостта от привличане на 

хонорувани асистенти. Попълнили сме тази информация във формата и събираме 

списък за тях и конкретните часове, които ще покрият. Някакъв вид проблем е 

отсъствието на гл. ас. д-р Мария Евтимова-Гардер. 

Доц. д-р Димитър Божков, Днес получих имейл от нея, че до началото на месец 

ноември е в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 7 години. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, На 07.11.2019 г. трябва да е на работа. 

Това е причината да не я включа във формата за зимен семестър, защото няма как 

да участва във часовете. Нейните часове във ФТК ще се разпределят между 

другите асистенти. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, В последната версия на Форма 11 не виждам 

часовете, които бях пуснал на доц. Ангелова-Димитрова за магистрите в спец. 

„Инженерен дизайн“ с хорариум 30 ч. лекции и 30 ч. лабораторни упражнения, които 

са към натоварването и са на катедрата. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Формата е за ОКС „бакалавър“, затова 

не съм ги включила. Ще попитам г-жа Стоименова и ще ги добавя. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Писах да бъдат включени, защото миналия 

семестър, не можах да им заверя, заради липсата им във Форма 11. Разбирам, че 
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формата е за бакалаврите, но тези часове , въпреки, че са в ОКС „магистър“ са за 

натоварване. 

Доц. д-р Димитър Божков, Моето разбиране е, че щом са към натоварването, 

трябва да бъдат добавени. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Ще ги добавя и ще изпратя 

окончателната форма. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, А за гл. ас. д-р Мария Евтимова-Гардер ще има 

ли достатъчно часове в летен семестър, за да не се окаже, че цялата катедра ще 

има проблем, ако тя не успее за изпълни норматива? 

Доц. д-р Димитър Божков, Тя има право на още 6 месеца такъв отпуск и моят 

скепсис ме накара да помоля доц. Ангелова-Димитрова да не я включва във Форма 

11 за зимен семестър. За мен нещата не са ясни. Да се запише в протокола, че към 

вече изпратената Форма 11 ще бъдат добавени часовете за ОКС „магистър“ в спец. 

„Инженерен дизайн“ с хорариум 30 ч. лекции и 30 ч. лабораторни упражнения. Моля 

да гласуваме формата с цитираната добавка. 

Резултати от гласуването: 

ДА – 9 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии“ приема Форма 11 за зимен семестър 

на 2019/2020 уч. г. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Аз искам да информирам катедрата, че най-вероятно 

Николай Браянов, който през текущата учебна година водеше част от 

лабораторните упражнения по ПИК І на ФА, няма да има възможност да прави това 

и през идната. Това ще наложи гл. ас. д-р Александър Маринчев да ги поеме. 

Вторият ми въпрос е свързан с дисциплината „WEB-базирани технологии“ за 

нашите магистри. Кой ще я води – аз или проф. Горанова? 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Гласувахме, че си ти. 

Доц. д-р Димитър Божков, Чети протокола. Той е много подробен. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Има го в протокола – лекции и лабораторни. 

Доц. д-р Димитър Божков, По точка 3.2. давам думата на доц. Даниела 

Минковска, на която предоставих доклад, адресиран до мен от ръководителите на 

катедра „Текстилна техника“ доц. д-р инж. Диана Германова-Кръстева и катедра 

ХАД и ХМ доц. д-р инж. Иван Дуков в ЕМФ. Докладът касае актуализация на учебна 

програма по „Информатика“. 

Доц. д-р Даниела Минковска, На предишния катедрен съвет представих 

актуализирана програма, която беше за целия Енергомашиностроителен факултет. 

И двете катедри, от чиито ръководители е доклада, съм ги включила в нея. Така че 

аз няма нищо ново да им дам, ще предоставя същата програма, която вече сме 

гласували и очакваме при нас да се върне подпечатан и подписан от Декана на 

ЕМФ екземпляр. 

Доц. д-р Димитър Божков, По точка 3.3. трябва да определим дати за 

дипломни защити на магистрите от специалности КТПП и КТНС. Те са в периода 

02-06.07.2019 г. Предлагам датата да е 02.07.2019 г. 
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Резултати от гласуването: 

ДА – 9 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии“ определя датата за дипломни 

защити на магистрите от специалности КТПП и КТНС да е 02.07.2019 г. 

Доц. д-р Димитър Божков, По точка 4 от Дневния ред бих искал да ви 

информирам, че на Факултетния съвет от 23.04.2019 г., не зная дали сте запознати, 

но от журито, което предложихме част от хората бяха приети, а част от тях отново 

не получиха достатъчен брой гласове. Това е, което мога да ви кажа като 

информация. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Бих задал въпрос, защото се носят слухове, а тук 

имаме двама заместник декани, Вие също сте били там. Вярно ли е, че 

Факултетният съвет е бил разширен само за журито на доц. д-р Георги Попов? 

Защото ако е така, както броя вие не сте имали достатъчен брой хора, които да 

формират научен съвет. Говоря за въпроса на Елена Калчева-Йовкова. Доколкото 

знам сте били 15 човека, имало е един човек (Камелия Райнова), който в момента 

не е асистент, а е на инженерна длъжност и няма право да участва в съвета. Имало 

е един докторант, един асистент. Което означава, че от 15 човека, остават 12 

хабилитиран персонал, което е по-малко от 2/3. Второ – някой е изказал мнението, 

че можем да гласуваме само допълване на научното жури. 

Доц. д-р Димитър Божков, И на двата въпроса ще отговоря. Първо 

предложението да гласуват само членовете на съвета, без тези, които го 

разширяват, беше на проф. Веско Панов. Той също така се изказа като юрист, че 

трябва да се предложат само допълнителни членове, вместо тези, които не са 

получили достатъчно на брой гласове. Това бяха думи на проф. Панов. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, И Камелия Райнова е гласувала? Тя беше там, 

нали? 

Доц. д-р Димитър Божков, Да, Камелия Райнова беше там, но не знам дали е 

гласувала. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Мисля, че само хабилитираните гласуваха. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Петнадесет хабилитирани са били, така ли? 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Съветът с разширението е бил 19 човека, от които 

за Елена Калчева-Йовкова са гласували 15. А в разширението от 19 човека влизат 

един студент, един докторант и Камелия Райнова.  

Доц. д-р Виргиния Димитрова, И в двете гласувания участваха само 

хабилитираните лица. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Не ми излиза сметката тогава. Деветнадесет 

човека сте били. От 19 като извадим 4 от разширението и още 3, получаваме 12. 

Доц. д-р Димитър Божков, Няколко пъти изрично бе казано от Декана проф. 

Гоцева, че гласуват само хабилитираните лица. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Аз доколкото знам, във факултетния съвет са 21 

хабилитирани. За да присъстват 15, означава, че са отсъствали 6 хабилитирани 
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лица. Мен също ме нямаше, но не съм редуцирана, защото бях в отпуск. Не съм 

наясно кои са другите отсъствали колеги. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Самата идея, че Камелия Райнова участва във 

факултетния съвет и е негов член, е нарушение. Аз не мога да споря с факултетния 

съвет, защото каквото и да бъде написано, те правят каквото поискат. Камелия 

Райнова в момента не е в академичния състав на факултета, така че няма право 

да участва като член на факултетния съвет. 

Доц. д-р Димитър Божков, Какъв е нейния статус? 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, От 01.05.2019 г. е инженер. От тази дата тя няма 

право да е член на факултетния съвет. И аз се учудих, че на Общото събрание на 

ФКСТ, когато гласувахме, че ще намаляват броя на хабилитираните лица във 

факултетния съвет, защо не се обсъди, че от тази дата Камелия Райнова, която 

излиза от състава му, да бъде заменена. Само заради този пропуск, факултетен 

съвет вече няма. 

Доц. д-р Димитър Божков, След разместване на точките от Дневния ред, по 

точка 2. трябва да атестираме маг. инж. Мая Божанова Жечева, зачислена като 

докторант в задочна форма на обучение на 01.03.2018 г. по професионално 

направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, докторска програма 

„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 глас“. 

Срок на завършване на докторантурата: 01.03.2022 г.  

Изпитите по специалността и по английски език са положени с отлични оценки 

и са изучени методи за генериране и обработка на цифрови визуални изображения 

и такива за разпознаване на цифрови визуални изображения. Извършено e начално 

проучване на съществуващите решения в областта на разпознаването на образи и 

глас. Не са докладвани частични резултати на катедрен съвет, няма и публикации, 

свързани с дисертацията. Подготвена е част от обзора по избраната тематика. 

Доц. Ангелова-Димитрова, каква оценка предлагате? 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Предлагам положителна оценка. 

Обосновала съм я в атестационната бланка, наред с препоръка за ускоряване на 

работата по изпълнение на индивидуалния план. 

Доц. д-р Димитър Божков, А тази част в атестационната бланка гласи, че 

докторантът работи успешно и предложението е да му се даде положителна оценка 

с препоръка за ускоряване на работата по изпълнение на индивидуалния план 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Вие ще правите общи методи, които да 

разпознават и глас и изображение ли? Обща наука и за двете неща ли ще правите? 

Защото сега е моментът да се уточни това. Дали ще е за глас и/или за изображение. 

Доц. д-р Димитър Божков, И мен това малко ме учуди. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Или трябва да правите методи, които са общи и 

за двете, или да ги разделите. Защото, ако ги правите двете поотделно, как ще ги 

съберете после? 

Маг. инж. Мая Жечева, Разработката е за хора, които не виждат и не чуват. 
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Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Аз не коментирам това, то е ясно. Въпросът е, 

ако правим метод, който да обработва и изображение и звук, то ние правим 

метаметод., който се прилага еднотипно върху двете места. Това е въпросът, който 

задавам. Според мен е безсмислено да са обработват и двете, или едното, или 

другото. За дисертация повече не е нужно. Иначе с един метод трябва да обхванем 

две различни предметни области. И трябва да успеем да докажем, че е разработен 

метаметод, който се имплементира по различен начин. Това е проблемът в 

научната част. 

Доц. д-р Даниела Минковска, И ако мога да допълня нещо в тази връзка. 

Постарайте се да направите нещо наистина ново в тази методология, защото има 

дипломни работи на тази тема. Аз съм рецензент в момента на такава дипломна 

работа. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Наистина прекалено са различни обработка на 

глас и на изображение, за да ги сложим в една обща дисертация. За мен, това става 

само, ако човек разработва метамодел, който е общ за всичко и оттам нататък 

просто се клъстеризира за съответно приложение. Но това е прекалено абстрактно 

ниво на обработка. Става, ако се извлечем някаква форма на методическо 

описание, което има еднакви начини за кодиране на звук и на изображение, за да 

ги разпознаем. Иначе е по-добре да се насочи към едно от двете, отколкото и към 

двете едновременно и да не се получи нищо. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Коя година е, че не се чу кога е началото на 

докторантурата. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Миналата година започна, те са четири 

години общо. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Задочна? 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Да. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Помислете, защото със сегашното изискване 6 

месеца след това да не може нищо да прави е голяма спирачка. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Тя е още в самото начало. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Прочетено беше, че е написала част от обзора. 

И ако се окаже, че клъстеризира или едното или другото, трудът е хвърлен на 

вятъра. 

Доц. д-р Димитър Божков, Въпросът е резонен, работи се двупосочно – 

обработка на изображение и обработка на звук. Интересно е как биха могли тези 

методи да бъдат обединени. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Редно е при приложенията хората да имат 

право на избор според тяхното ниво на увреждане. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Въпросът е научно как ще ги вкараш в една обща 

група. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Съществуват алтернативни начини на 

интерфейси. Антропоморфните интерфейси по интерактивни системи са именно 

такива – обработват жестове, звук и изображения. 

Доц. д-р Димитър Божков, Благодаря на всички колеги за мненията. Според 

мен дискусията беше полезна. Моля да гласуваме атестацията за годината. 
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След провеждане на тайния вот, Комисията докладва следните Резултати от 

гласуването: 

ДА - 9 НЕ - 0 БЕЛИ – 0, 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра 

„Програмиране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съвет на 

ФКСТ да гласува положителна атестация на задочен докторант маг. инж. Мая 

Божанова Жечева за работата ѝ през 2018 г. 

Доц. д-р Димитър Божков, По точка 4 от Дневния ред има ли колеги, които 

искат да се изкажат? 

Инж. Стефан Дишлиев, Да, бих искал да информирам колегите, които изявиха 

желание за допълнителна памет на закупените компютри, че давам малко заден 

ход по този въпрос, за което ви се извинявам. Причината е следната: оказа се, че 

много трудно се сваля долният капак на компютъра и не бих желал да поема 

отговорност да счупя щифтовете на чужд компютър. Освен тях има и винтове, така 

че капакът няма да се разхлопа, но все пак това е отговорност. На моя ще го 

направя, но за чужд, не бих искал да счупя нещо на напълно нова машина. Моят 

още не съм го отворил, но ще го направя и ще си сложа допълнителна памет. На 

разположение съм за тези от вас, които се престрашат. Паметите, които са вътре 

са 2666 MHz CL19. В инструкцията пише, че е 2400 MHz CL17, което не отговаря на 

истината. Едва ли ще има проблем, ако се купи паметта, описана в инструкцията, 

но все пак по-добре е да са с еднаква памет. Чиповете са на Micron, които са на 

самата памет. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Благодаря на катедрата за подкрепата и мога 

само да обещая, а аз си изпълнявам обещанията, че си събера точките. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Ако не ги съберете, то Академичния съвет няма 

да гласува удължаването. Колеги, Иван Йорданов утре (28.05.2019 г.) ще изнесе 

лекция в тази зала от 9:00 часа, така че моля, който има интерес и възможност да 

присъства, да заповяда. Имам лекция с мои студенти и те ще присъстват, но 

считам, че е редно да поканя и вас. 

Инж. Стефан Дишлиев, Каква е темата на лекцията? 

Доц. д-р Даниела Минковска, Не мога да кажа точно, но е свързана с Big Data. 

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието бе закрито в 13:40 ч. 
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