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ФАКУЛТЕТ „Компютърни системи и управление“ 

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

  препис-извлечение 
Препис-извлечение 

 

Протокол № 2 

от заседание на катедрен съвет 

на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, 

проведено на 31.10.2019 г. 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси: гласуване искане за неплатен отпуск по чл. 160 ал. 

1 от КТ, считано от 07.11.2019 г. до 10.02.2020 г. вкл. 

2. Текущи. 

Катедрен състав   9 човека 

Редуциран състав   8 човека 

Кворум   6 човека 

Присъстващи   8 човека 

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

отглеждане на дете до 7 г., 

Гласуващи   8 човека 

Избират  5 човека 

 

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 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 - 8 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 1 от Дневния ред, 

Доц. д-р Димитър Божков, Това е което трябва да разгледаме на днешния 
съвет. Има подадено заявление от гл. ас. д-р Евтимова-Гардер, с което моли за 
неплатен отпуск по чл. 160 ал. 1 от КТ, считано от 07.11.2019 г. до 10.02.2020 г. 
включително. Посочва, че отпускът се налага поради семейни причини. Моля 
комисията по вота да раздаде бюлетините. 
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Доц. д-р Даниела Минковска, А ще коментираме ли това искане? Защото искам 
да попитам за втория семестър тя ще бъде ли тук? 

Доц. д-р Димитър Божков, Разбира се, че ще обсъдим. Помолих да бъдат 
раздадени бюлетините, за да не губим време. Катедреният съвет днес е 
предвидено да е кратък. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Комуникирам с гл. ас. д-р Евтимова-
Гардер по имейл. Мога единствено да кажа, че тя не възрази на предвиденото от 
мен натоварване за летен семестър. Не мога да гарантирам, но се надявам да се 
върне така, както го заявява. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Искам само да припомня, че ние гласувахме тя 
да води във ФФОЕ и въпреки това тя си взе неплатен отпуск. Бяхме гласували тя 
да води и в един от машинните факултети ООП. 

Комисията по тайния вот обяви следните Резултати от гласуването: 

ДА – 8 НЕ – 0 БЕЛИ – 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 
„Програмиране и компютърни технологии” предлага на ФС на ФКСТ да гласува 
искането на гл. ас. д-р Мария Савова Евтимова-Гардер за ползване на неплатен 
отпуск по чл. 160 ал. 1 от Кодекса на труда за периода от 07.11.2019 г. до 
10.02.2020 г.  

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Нека отбележим, че досега гл. ас. д-р Мария 

Евтимова-Гардер се редуцира от състава на съвета. От следващия път това няма 

да е така и всеки път кворумът ще виси. Да не забравяме, че тя отида на 

специализация и ние поехме натоварването ѝ. Сега, по време на зимния семестър, 

отново е така. С ФФОЕ също потенциално можеше да се случи. Добре, че те си го 

поеха. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Тя и в изравнителното обучение на нашите магистри 

пое ангажимент да води ООП в зимен семестър. 

Доц. д-р Димитър Божков, Изясни се, че искането към нас от страна на ФФОЕ 

е било заради текуща акредитация. 

По точка 2 от Дневния ред, бе прочетено предложение за текст на 

благодарствения адрес, който членовете на катедрата отправят към инж. Михаил 

Драганов за дарените от него средства по случай 30-та годишнина от създаването 

на катедра "Програмиране и използване на изчислителни системи" (сега 

„Програмиране и компютърни технологии“). Забележки не бяха направени. 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

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

05.11.2019 г., София 


