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ФАКУЛТЕТ „Компютърни системи и управление“ 

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

  препис-извлечение 
Препис-извлечение 

 

Протокол № 1 

от заседание на катедрен съвет 

на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, 

проведено на 30.09.2019 г. 

 

Дневен ред: 

1. Докторантски въпроси: провеждане на допълнителен избор за попълване 

на състава на научно жури по стартирала процедура да придобиване на ОНС 

„доктор“ на инж. Елена Калчева Йовкова, съгласно Заповед № 

1952/16.07.2019 г. на Ректора на ТУ-София. 

2. Учебни въпроси: 

2.1. Гласуване на списъка с хоноруваните преподаватели за зимен 
семестър на 2019/2020 уч. г.; 

2.2. Гласуване направените промени в списъка с избираемите 
дисциплини в учебния план на ОКС „магистър“ редовно обучение за 
специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ да бъдат 
приложени и в учебния план на ОКС „магистър“ задочно обучение за същата 
специалност; 

2.3. Определяне на дати за провеждане на занятия за ОКС „магистър“ 
задочно обучение по специалност „Компютърни технологии и приложно 
програмиране“ и гласуване на графика на учебния процес; 

2.4.  Гласуване на минималния брой студенти, определящи избора на 
модул в ОКС „магистър“ задочно обучение по специалност „Компютърни 
технологии и приложно програмиране“; 

2.5. Гласуване на Комисия за провеждането на дипломни защити за 
2019/2020 уч. г. 

3. Кадрови въпроси: избор на зам.-ръководител на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии до края на мандат 2015-2019 г. 

4. Текущи 

Катедрен състав  10 човека 

Редуциран състав   9 човека 

Кворум   6 човека 

Присъстващи   8 човека 

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

отглеждане на дете до 7 г., 

доц. д-р Веска Ганчева – отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 

КТ 

Гласуващи   8 човека 

Избират  5 човека 
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На заседанието на Катедрения съвет като гост присъства проф. д-р инж. 

Мариана Евстатиева Горанова, научен ръководител на инж. Елена Петкова 

Калчева-Йовкова. 

 

Дневният ред бе приет с Резултати от гласуването: 

ДА - 8 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Доц. д-р Димитър Божков предложи Комисията за провеждането на тайното 

гласуване да е в състав: 

Председател: Доц. д-р Виргиния Тодорова Димитрова 

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 - 8 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 1 от Дневния ред, 

Доц. д-р Димитър Божков, В изпълнение на Заповед № 1952/16.07.2019 г. на 

Ректора на ТУ-София и съгласно Протокол № 10/09.07.2019 г. от ФС на ФКСТ, 

предстои да бъде направено и гласувано предложение за допълване на останалите 

2 (две) незаети позиции след частичния избор на научно жури за защита на 

дисертационен труд на маг. инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова по 

професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника", 

докторска програма "Автоматизация на области от нематериалната сфера", 

съобразени с изискванията на ЗРАСРБ (обн. ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.), ППЗРАСРБ 

(приет с ПМС № 202, обн. ДВ, бр. 75/24.09.2010 г.) и чл. 25 от ПУРПНС-ТУС. Давам 

думата на проф. д-р инж. Мариана Евстатиева Горанова, в качеството ѝ на научен 

ръководител на докторанта, за да ни запознае с кандидатурите, които ще 

гласуваме. 

Проф. д-р Мариана Горанова, Колеги, представям на вашето внимание 

кандидатурите на хабилитираните лица, които да допълнят двете незаети при 

проведения частичен избор места от квотата на външните членове на научното 

жури по процедурата защита на дисертационен труд на маг. инж. Елена Петкова 

Калчева-Йовкова: 

1. Проф. д-р инж. Александър Богданов Бекярски (пенсионер) 

Научна степен: „кандидат на науките“ – ВАК 

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника 

Заемана академична длъжност: Професор - ВАК 

Висше училище: Технически университет – София 

Факултет: Факултет по телекомуникации 

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника 
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Области на научен интерес: обработка на изображения, разпознаване на 

изображения, микрокомпютри, основи на телевизията и телевизионната техника. 

2. Доц. д-р инж. Димо Тодоров Димов (пенсионер) 

Научна степен: „кандидат на науките“ – ВАК 

Професионално направление: 4.5. Математика 

Заемана академична длъжност: Доцент 

БАН – Институт по информационни и комуникационни технологии 

Професионално направление: 4.5. Математика 

Области на научен интерес: компютърна графика, бази от данни, обработка и 

разпознаване на изображения, компресиране на изображения, разпознаване на 

образи, компютърно зрение. 

Лектор по дисциплините: „Разпознаване на образи“, „Обработка и разпознаване 

на текст и графика+ във ФМИ на СУ, ФИ на НБУ, CVMLab на Университет на Павия, 

Италия. 

Членство в организации: член на Българската асоциация по разпознаване на 

образи, на Съюза на учените в България и на Съюза по Автоматика и информатика 

на АОКСИТ. Член на редакционния съвет на списание “Cybernetics & Information 

Technologies”. 

Предложените членове напълно отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

ППЗРАСРБ, приложими за конкретната процедура за придобиване на ОНС 

„доктор“ (т.е. преди последните изменения на ЗРАСРБ от 2018 г.). 

От мое име и от името на докторанта Кандидатурите са предложени на 

ръководителя на катедрата доц. Божков, който да ги внесе за обсъждане на 

заседанието на катедрения съвет. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Предлагам името на докторанта да не бъде 

вписвано. 

Проф. д-р Мариана Горанова, Приемам забележката, въпреки че в 

нормативните документи пише, че и докторантът участва в обсъждането на състава 

на научното жури и може да прави предложения за неговите членове. 

Доц. д-р Димитър Божков, Предложението на гл. ас. д-р Георгиев е логично и 

ще се съобразим с него. Бюлетината е готова и е в следния вид: 

 

В изпълнение на Заповед № 1952/16.07.2019 г. на Ректора на ТУ-София и

съгласно Протокол № 10/09.07.2019 г. от ФС на ФКСТ, предложение за

допълване на останалите 2 (две) незаети позиции след частичния избор на

научно жури за защита на дисертационен труд на маг. инж. Елена Петкова

Калчева-Йовкова по професионално направление 5.3. "Комуникационна и

компютърна техника", докторска програма "Автоматизация на области от

нематериалната сфера", съобразени с изискванията на ЗРАСРБ (обн. ДВ, бр.

38/21.05.2010 г.), ППЗРАСРБ (приет с ПМС № 202, обн. ДВ, бр. 75/24.09.2010

г.) и чл. 25 от ПУРПНС-ТУС
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Моля, нека гласуваме. 

След провеждане на тайния вот Комисията отчете следните Резултати от 

гласуването: 

 

РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ: В изпълнение на Заповед № 

1952/16.07.2019 г. на Ректора на ТУ-София за допълване на останалите 2 (две) 

незаети позиции след частичния избор на научно жури за защита на 

дисертационен труд на маг. инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова по 

професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника", 

докторска програма "Автоматизация на области от нематериалната сфера", 

съобразени с изискванията на ЗРАСРБ (обн. ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.), ППЗРАСРБ 

(приет с ПМС № 202, обн. ДВ, бр. 75/24.09.2010 г.) и чл. 25 от ПУРПНС-ТУС и 

съгласно докладваните резултати от тайното гласуване, Катедреният съвет 

на катедра „Програмиране и компютърни технологии“ избира следните 

хабилитирани лица за членове на научното жури от квотата на външните 

членове на журито по стартирала процедура за придобиване на образователна 

и научна степен „доктор“ в професионално направление 5.3 „Комуникационна и 

компютърна техника”, докторска програма “Автоматизация на области от 

нематериалната сфера” като ги предлага на Факултетния съвет на ФКСТ за 

утвърждаване: 

1. проф. д-р Александър Богданов Бекярски 

2. доц. д-р инж. Димо Тодоров Димов 

По точка 2 от Дневния ред, 

2.1. Подложен на гласуване бе следният списък с хонорувани 

преподаватели за зимен семестър на 2019/2020 уч. г.: 

 

Б. Външни

проф. д-р Александър Богданов Бекярски ДА НЕ

доц. д-р инж. Димо Тодоров Димов ДА НЕ

Б.

проф. д-р Александър Богданов Бекярски ДА 7 НЕ 1 БЕЛИ 0

доц. д-р инж. Димо Тодоров Димов ДА 6 НЕ 1 БЕЛИ 1

Външни

Име Факултет Спец. Курс Дисц. Група

Л ЛБ КР КП И / ТО
ДЗ, РЕЦ.,           

Р-ВО ДИПЛ
Бак./Маг.

Редовно/

Задочно

ОЛЕГ КИРИЛОВ МАЛИНОВ ФТК ТК 1 ПИК1 43, 45, 48 230 70 15 БАК Редовно

МАРИАНА ЕВСТАТИЕВА ГОРАНОВА ФКСТ КТПП 1 WEB-БТ 30 15 10.5 31.5 1.5 25 МАГ Редовно

МАРИАНА ЕВСТАТИЕВА ГОРАНОВА ФКСТ КТПП 1 WEB-БТ 15 8 7 21 1 25 МАГ Задочно

45 23 17.5 52.5 2.5 50

ВАЛЕНТИН ИЛИЯНОВ ЦВЕТКОВ ФЕТТ ЕТ 2 ПИК 3 44, 47 90 10 БАК Редовно

ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ МИЛКОВ ФКСТ КСИ 4 НФРВ

44, 45, 

46, 47, 

49

75 50 5 БАК Редовно

РАДКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА МФ ИД 1 ИНФ 25, 26, 27 180 9 БАК Редовно

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА ФКСТ КТПП 1 БД 30 10.5 2 МАГ-ИО Редовно

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА МФ ИЛ 2 ИНФ 3 24 30 21 3 БАК Редовно

100 40 10

Брой Часове
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Резултати от гласуването: 

ДА - 8 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

2.2. На гласуване бе подложено предложение направените промени в 

списъците за избираеми дисциплини в учебния план за ОКС 

„магистър“ редовно обучение за спец. КТПП, да бъдат приложени и в 

учебния план за ОКС „магистър“ задочно обучение. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 8 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

2.3. Поради подадените достатъчен брой заявления за ОКС „магистър“-

задочно обучение по специалност КТПП се налага гласуване на 

График на учебния процес за учебната 2019/2020 година за І-ви курс 

(І-ви и ІІ-ри семестър). Предложението е следното: 

 

МИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА-ХРИСТОВА ТФ ТрТТ 1 ИНФ 61 100 10 БАК Редовно

МИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА-ХРИСТОВА СФ ИМ 1 ИНФ 1 55, 56 120 10 БАК Редовно

МИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА-ХРИСТОВА ЕФ ЕЕЕО 1 ИТСП 60 45 5 МАГ Редовно

МИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА-ХРИСТОВА ЕФ ЕЕЕО 1 ИТСП 45 30 4 МАГ Задочно

МИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА-ХРИСТОВА ТФ АвтоТрТ 1 ИНФ 50 3 БАК Задочно

МАЯ БОЖАНОВА ЖЕЧЕВА ФКСТ КТПП 1 РО 30 15 10.5 2.1 0.1 МАГ Редовно

МАЯ БОЖАНОВА ЖЕЧЕВА ФКСТ КТПП 1 РО 15 8 7 2.1 0.1 МАГ Задочно

45 23 14 42 2

СЕРГЕЙ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ ФКСТ КТПП 1 ОИИ 30 15 10.5 2.1 0.1 МАГ Редовно

СЕРГЕЙ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ ФКСТ КТПП 1 ОИИ 15 8 7 2.1 0.1 МАГ Задочно

45 23 14 42 2

Учебен процес
Брой 

седмици
Период

Учебни занятия за зимен семестър 3 06.01.2020 г. - 24.01.2020 г.

Изпитна сесия 1 10.02.2020 г. - 15.02.2020 г.

Изпитна сесия 1 17.02.2020 г. - 22.02.2020 г.

Учебни занятия за летен семестър 3 01.06.2020 г. - 19.06.2020 г.

Изпитна сесия 2 29.06.2020 г. - 11.07.2020 г.

Изпитна сесия 1 Седмицата преди започването

на учебните занятия за

2020/2021 уч. г.

Специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ 

Г Р А Ф И К

на учебния процес за учебната 2019/2020 год.

за ОКС „магистър“ - задочно обучение І курс, І и ІІ семестър
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Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Сесиите според мен са твърде кратки. Някои от 

преподаваните дисциплини включват разработване на проект, чиято защита би се 

оказала проблемна при така разположените сесии. 

Доц. д-р Людмила Стоянова, Колегата е прав, но моят опит е, че задочните 

студенти имат право да се явяват и в извънсесийно време. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Ако е така, нещата са различни. 

Графикът бе приет с Резултати от гласуването: 

ДА - 8 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

2.4. Гласуване на минималния брой студенти, определящи избора на 

модул в задочно обучение. 

Доц. д-р Людмила Стоянова, доц. д-р Даниела Минковска, Засега групата е от 

8 човека. Минимум 6 човека да могат да избират модул. 

Доц. д-р Димитър Божков, След подаване на заявленията, мнозинството да 

определи избора. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 1 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Не виждам начин да нарушим Правилника на ТУ, 

който позволява двама човека да се обучават на индивидуално, а ние за група от 8 

човека да ограничаваме избора на модул. 
Доц. д-р Димитър Божков, Нямаме ресурс и това е единствения проблем. 
Доц. д-р Даниела Минковска, Миналата година двама човека бяха избрали един 

модул и проведохме обучението. 
Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Щом е било възможно за редовните магистри, 

какъв е проблемът да го приложим и за задочните? 
Доц. д-р Димитър Божков, Доц. Димитрова, какво ще кажете като зам.-декан 

профил „магистър“? 
Доц. д-р Виргиния Димитрова, Колегите са натоварени. От друга страна става 

въпрос за три седмици. 
Доц. д-р Даниела Минковска, Гл. ас. Георгиев е прав. Не можем да въвеждаме 

ограничения, защото наистина противоречим на Правилника. 
Гл. ас. д-р Димо Чотров, Нали те са с намален хорариум? Ще успеем. 
Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Когато подадат заявленията за избор и го 

обобщим, можем да ги помолим, а не предварително да ги ограничим. 
Доц. д-р Димитър Божков, Клоним към отмяна на предишното решение. 

Приемате ли да обявим предишното гласуване за невалидно и така да отпадне 
ограничението за избор на модул. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 8 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

2.5. Гласуване на състава на Комисията за провеждане на дипломни 

защити за ОКС „магистър“ редовно и задочно обучение по 

специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ и за 
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ОКС „магистър“ редовно обучение по специалност „Компютърни 

технологии в нематериалната сфера (компютърна визуализация и 

мултимедия)“. 

Доц. д-р Димитър Божков, Предлагам да гласуваме принципен състав на 
комисията, а имената да бъдат уточнени на по-късен етап. Комисията да е в състав 
от 5 хабилитирани лица (председател да е ръководителят катедра и още четири 
хабилитирани членове) и секретар гл. ас. д-р Димо Чотров. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 8 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 3 от Дневния ред, 

Доц. д-р Димитър Божков, Колеги, знаете от имейла за свикването на КС, че е 

предвиден избор на заместник ръководител на катедрата. От 6 години доц. 

Ангелова-Димитрова е отговорник по учебната дейност. На мен ми се иска да 

натоварим някой друг, още повече, че тя си подаде оставката като зам.-

ръководител. В нашата катедра те са в пакет, т.е. отговорността по учебната 

дейност е като бонус към тази длъжност. Ръководителят на катедрата има нужда с 

кого да се съветва, да коментира, да обсъжда, да има човек, който да го замества 

на ФС или на други служебни мероприятия. Всъщност, отговорността за учебната 

дейност е основното. Това е най-важната и най-отговорна работа в катедрата. 

Според мен няма как да минем без тази длъжност. Иска ми се да чуя вие какво 

мислите по въпроса. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Според мен има нужда от заместник ръководител. 

Той е човекът, който при отсъствие на ръководителя, представлява катедрата пред 

деканското ръководство, на декански или факултетен съвет. Учебната дейност е 

важна част, наистина най-важната. От друга страна катедрата е малка и няма как 

да се разпределят функции на други колеги. 

Доц. д-р Димитър Божков, Според направена от мен справка, в СУ няма 

длъжност заместник ръководител. Ръководителят възлага функции и делегира 

права кой да го замества. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Заместник ръководителят ще изпълнява 

длъжността ръководител до новите избори. 

Доц. д-р Димитър Божков, Други мнения? 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Ако доц. Ангелова-Димитрова не пожелае, няма 

кой друг да бъде избран, освен доц. Веска Ганчева, но това не можем да го 

обсъждаме без тя да присъства. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Моето мнение е, че доц. Ангелова-Димитрова 

подаде оставката си момент на афект. Предлагам отново тя да заеме длъжността 

заместник ръководител, тъй като тя е най-добре подготвена. Повече от един мандат 

се занимава с част от административната работа, замества ръководителя, когато 

той отсъства, върши всичко необходимо по учебната работа. 

Доц. д-р Димитър Божков, Аз също мисля така. Всъщност, въпреки оставката 

си, тя и досега изпълнява всички дейности и формалности по отчитането на 

учебното натоварване. Другият избор е доц. Ганчева, но наистина не можем да го 
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обсъждаме в нейно отсъствие. Имаме две възможности. Да дадем думата на доц. 

Ангелова-Димитрова или да снемем тази точка от дневния ред, докато доц. Ганчева 

не е сред нас. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, За да може да подписва за учебна дейност, 

трябва лицето да е хабилитирано. 

Доц. д-р Димитър Божков, Доц. Ангелова-Димитрова, какво мислите? 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Готова съм отново да стана заместник 

ръководител, но съм притеснена, че доц. Ганчева не е тук и се опасявам дали 

всичко е коректно спрямо нея. Дълго се колебах и премислях случилото се. 

Доц. д-р Димитър Божков, Предлагах на доц. Ганчева да е заместник 

ръководител с бонус учебно натоварване, но тя категорично ми отказа. Аз всъщност 

ги предложих в пакет с тежест на учебното натоварване и именно тогава отказа. 

Ако смятате, че доц. Ганчева е потенциален кандидат, можем да отложим 

гласуването. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Не считам, че това е нужно. Подкрепям доц. 

Минковска, че доц. Ангелова-Димитрова е подходящ и подготвен кандидат и 

присъствието на доц. Ганчева няма да повлияе на това ми мнение. 

Доц. д-р Людмила Стоянова, Предлагам да гласуваме днес, още повече, че 

според думите на доц. Божков, доц. Ганчева е отказала. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Гл. ас. Георгиев, законно ли е? 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Не можем да обсъждаме човек, когато го няма. 

Доц. д-р Димитър Божков, Предлагам да гласуваме дали изборът на заместник 

ръководител на катедрата да се проведе на днешното заседание на КС. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 6 НЕ - 0 БЕЛИ - 2 

Поради липса на други кандидатури, предлагам да гласуваме кандидатурата 

на доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-Димитрова за заместник ръководител 

катедра до края на мандат 2015-2019 г. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 8 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии“ избира доц. д-р инж. Мария Ангелова 

Ангелова-Димитрова за заместник ръководител на катедра „Програмиране и 

компютърни технологии“ към ФКСТ до края на мандат 2015-2019 г. 

По точка 4 от Дневния ред, 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Бих искал да попитам колегите дали има кой да помага 

за дисциплината „Вградени системи“, която четем на нашите магистри във втори 

семестър, въпреки че основно разчитам на помощта и готови помощни материали 

от доц. Божков. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Трябва да е ясно на какво ще се прави. Във ФА 

използват модули, които струват по 20-30 долара.. 
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Доц. д-р Димитър Божков, Ще помогна. Тази дисциплина е интересна за 

студентите. Не трябва нищо супер специализирано. Постановка с няколко usb и 

серийни входа и изхода, джъмпери и сензори. Програмират на С. И виждат 

резултат. Общо взето работейки и учейки играят. 

Гл. ас. д-р Димо Чотров, Притесняват ме материалите, откъде да започна. 

Доц. д-р Димитър Божков, Има учебна програма, имам материали. Ако 

мислите, че не можете, можем да го дадем и на колеги от други катедри, но целта 

е курсът да остане при нас. Трябва бегла представа за хардуера, за схемотехниката 

и програмиране на С или Python. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Моля да попълните в системата плана 

за натоварването. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Искам да задам личен въпрос дали е истина или 

не това, че моето име е замесено с името на инж. Калчева-Йовкова на рождения 

ден на проф. Наков. Вие сте водили разговор с него за това, че докато аз не си 

изтегля документите, тя няма да завърши. Така ми казаха. 

Доц. д-р Димитър Божков, Аз и инж. Станкова бяхме един до друг. Не съм 

разговарял с него по казуси на катедрата. С това отговарям на Вашето питане. 

И накрая - предния семестър завърши тъжно, а гл. ас. Георгиев написа писмо 

с обидни квалификации, адресирано до мен, доц. Ангелова-Димитрова и инж. 

Станкова, визирайки ръководството на катедрата. Тонът беше абсолютно 

недопустим, а инсинуациите – безпочвени. Ще помоля ФС на ФКСТ да го накаже с 

мъмрене за обида към ръководството. Не желая да ангажирам катедрата с този 

въпрос, затова не го подлагам на гласуване. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Ваш е проблемът, че сте разпространили 

писмото. Мога да потвърдя всичко с документи. Отново ще потвърдя, това са 

документи от ФС. Нямате право да ме наказвате. Наказания налага само 

работодателят. 

Инж. Стефан Дишлиев, Г-н ръководител катедра, моля за думата. Доц. 

Божков, бих искал да попитам тук клюкарник ли е или е катедрен съвет? Не считам, 

че това, което пита колегата е коректно. Крайно време е да се престане с това, че 

някой е казал нещо, без да бъдат споменати имена. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Инж. Дишлиев, не сте член на катедрения съвет. 

Инж. Стефан Дишлиев, Да, не съм, но съм член на катедрата и поисках 

думата. 

Доц. д-р Димитър Божков, Закривам съвета. 
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