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

  препис-извлечение 
Препис-извлечение 

 

Протокол № 3 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 05.12.2019 г. 

 

Дневен ред: 

1. Отчет на ръководството на катедра „Програмиране и компютър-

ни технологии“ за мандат 2015 г. - 2019 г. 

2. Кадрови въпроси: номинации и избор на ръководител катедра за 

мандат 2019 г. – 2023 г. 

3. Докторантски въпроси – зачисляване на докторант. 

Катедрен състав   8 човека 

Редуциран състав   8 човека 

Кворум   6 човека 

Присъстващи   7 човека 

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

Гласуващи   7 човека 

Избират  4 човека 

Заседанието на Катедрения съвет бе открито в 13:20 ч. от доц. д-р Мария Ан-

гелова Ангелова-Димитрова, изпълняваща длъжността ръководител катедра 

„Програмиране и компютърни технологии“. 

Дневният ред бе приет с Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 
 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Искам да изразя несъгласието си с това, че ка-

тедрения съвет беше назначен за четвъртък. Има решение съветите да се правят 

в понеделник. Аз имам друг ангажимент днес, който пренебрегнах заради съвета. 

Катедрените съвети на другите две катедри са в понеделник, защо не го напра-

вихме и ние тогава? Ако не е удобно на някого, на мен днес ми е неудобно. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Чувствам се неудобно за преместването на съ-

вета, и затова моля да отговоря. Двете с доц. Стоянова в понеделник на 

09.12.2019 г. сме заети заради връчване на дипломите за придобити ОНС. Мисля, 

че преместването на съвета за един път се счита за екстраординарно. 
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Инж. Стефан Дишлиев, Защо е този тон? Ако не можете, не идвате. Всичко 

може да се каже спокойно. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Не сте член на съвета. 

Инж. Стефан Дишлиев, Не съм. Но съм член на катедрата. На съветите мога 

да присъствам и да се изказвам. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Трябва да Ви дадат думата. 

По точка 1 от Дневния ред: 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, В качеството си на зам.-ръководител на 

катедрата бих искала да направя кратък отчет за дейността на катедрата през из-

теклия мандат 2015-2019 г. по основните направления: 

І. Учебна дейност: 

 Обновяване на учебните програми за ОКС „магистър“ и ОКС „магистър-

изравнително обучение“ по специалност КТПП; 

 Въвеждане на задочна форма на обучение по специалност КТПП. 

 Отчита се ръст на броя приети студентите в специалност КТПП: 

учебна година ОКС "магистър" ОКС "магистър-ИО"

2015/2016 7 5

2016/2017 7 3

2017/2018 16 9

2018/2019 15 6

2018/2019 9 РО + 9 ЗО 12
 

 Дипломирани студенти в специалност КТПП: 

учебна година
защитили 

дипломанти

2015/2016 7

2016/2017 12

2017/2018 3

2018/2019 0

2018/2019 3
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ІІ. Кадрова дейност: 

 Нови главни асистенти – 2; 

 Новопостъпили асистенти – 1; 

 Асистенти, преназначени в инженерни длъжности – 3; 

 Напуснали – 3; 

 Пенсионирани, поради навършване на възраст и стаж – 6. 

ІІІ. Научна дейност: 

 Защитили докторанти – 3; 

 Отчислени с право на защита – 1; 

 Зачислени докторанти – 2 редовни и 1 задочен; 

 Научни статии с участие на преподаватели от кат. ПКТ – 71; 

 Научни проекти с участие на преподаватели от кат. ПКТ – 9, от които 3 

международни, 5 национални и 1 вътрешен. 

Има много работа, която трябва да върши. Трябва катедрата да привлече но-

ви асистенти, главните асистенти да се хабилитират. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Колко човека от катедрата отговарят на изиск-

ванията на НАЦИД? 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Към този момент това са проф. д-р Ма-

риана Горанова, доц. д-р Виргиния Димитрова и доц. д-р Веска Ганчева. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Нещо трябва да се направи. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Така е. Всеки трябва да въведе данни-

те си в системата. Моля да гласуваме отчета за изминалия мандат. 

Отчетът на ръководството на катедра „Програмиране и компютърни техноло-

гии“ за дейността през мандата 2015-2019 г. бе подложен на гласуване и приет с 

явен вот и Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии” приема отчета на ръководст-

вото на катедрата за дейността през мандата 2015-2019 г. 

По точка 2 от Дневния ред, поради изтичане на мандат 2015 - 2019 г., се про-

вежда процедура по номиниране и избор за заемане на длъжността Ръководител 

катедра „Програмиране и компютърни технологии“ за мандат 2019 – 2023 г. 
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Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Давам думата на членовете на катед-

рения съвет за номиниране за ръководител катедра „Програмиране и компютърни 

технологии” към ФКСТ за мандат 2019-2023 година. 

Доц. д-р Людмила Стоянова, Издигам кандидатурата на доц. д-р Мария Анге-

лова-Димитрова. Тя до този момент беше зам. ръководител на катедрата, вър-

шеше тази работа и по мое мнение го правеше успешно. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Моето предложение е всички, които 

имат право да бъдат избирани, да бъдат включени в бюлетината. Това ще даде 

равнопоставеност на хабилитираните лица, които имат право да бъдат избирани. 

Това са доц. д-р Ганчева, доц. д-р Минковска и доц. д-р Ангелова-Димитрова. Доц. 

д-р Стоянова не може да бъде включена, заради заемането на поста зам. Пред-

седател на ОС на ФКСТ. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Правя си самоотвод. Не бих искала да се 

включвам в избора. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Според мен в бюлетината трябва да фигурират хора, 

които са номинирани и имат мандатна програма за развитието на катедрата, така 

че не бих искала да бъда включена в бюлетината. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Аз номинирам доц. д-р Ганчева. 

Доц. д-р Веска Ганчева, Не бих искала да се конкурирам за ръководител ка-

тедра, когато съставът ѝ е 7 човека с 4 хабилитирани. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, В правилника на университета не съществува 

делегиране на права на някого. Какво правим, когато ръководителят е в отпуск? 

Има промени в декларациите, променена е и мандатността. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Благодаря! Доц. Ганчева, какво следва 

от изказването Ви? Самоотвод ли е? 

Доц. д-р Веска Ганчева, Нека се приеме за самоотвод. Изразих несъгласието 

си. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Тъй като изборът се провежда с таен 

вот, а и по следващата точка от дневния ред имаме такова гласуване, предлагам 

да изберем Комисия по тайния вот в състав: 

Председател: Доц. д-р Даниела Велева Минковска 

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

 Ас. Кирил Андреев Копаранов 

Комисията беше подложена на гласуване и приета от членовете на Катедре-

ния съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 
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Преди да бъде пристъпено към гласуване, номинираният кандидат 

доц. д-р инж. Мария Ангелова Ангелова-Димитрова саморъчно попълни 

декларация за съгласие да бъде издигната кандидатурата ѝ за ръководи-

тел катедра и за изпълнение изискванията на чл.5, ал. 2 и 3 и чл. 60, ал. 1 

от ПУДТУС към датата на провеждане на избора. 

Избраната Комисия по вота проведе тайно гласуване за избора на доц. д-р 

Мария Ангелова Ангелова-Димитрова за Ръководител катедра „Програмиране и 

компютърни технологии” към ФКСТ за мандат 2019 - 2023 година. 

След преброяване на бюлетините Комисията докладва следните 

Резултати от гласуването: 

ДА – 5 НЕ - 0 БЕЛИ - 2 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра 

„Програмиране и компютърни технологии” предлага на Факултетния съ-

вет на ФКСТ да утвърди избора на доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-

Димитрова за Ръководител катедра „Програмиране и компютърни тех-

нологии” към ФКСТ за мандат 2019 - 2023 година. 

Доц. д-р Веска Ганчева напусна заседанието на Катедрения съвет в 13:40 ч. 

поради учебна заетост. 

По точка 3 от Дневния ред,  

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Давам думата на доц. Минковска. 

Доц. д-р Даниела Минковска, Предлагаме зачисляването на маг. инж. Берат 

Тефик Уйкани като чуждестранен гражданин в докторантура задочно платено обу-

чение на английски език по ПН 5.3. "Комуникационна и компютърна техника", ДП 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, със срок на 

докторантурата 4 (четири) години и с научни ръководители доц. д-р инж. Людмила 

Йорданова Стоянова и доц. д-р инж. Даниела Велева Минковска. 

Гл. ас. д-р Веселин Георгиев, Имате ли право по новия закон? 

Доц. д-р Даниела Минковска, Да, имаме право. Проверихме при инспектора в 

отдел „Докторанти“. 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, Моля комисията по тайния вот да раз-

даде бюлетините и да пристъпим към гласуване за зачисляването на маг. инж. 

Берат Уйкани и избора на научни ръководители. 

Резултати от гласуването: 

 За зачисляване в докторантура като чуждестранен гражданин задоч-

но платено обучение на английски език със срок на докторантурата 

4 години: 

ДА – 5 НЕ – 0 БЕЛИ – 1 

 За избор на доц. д-р инж. Людмила Йорданова Стоянова за научен ръ-

ководител: 
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ДА – 5 НЕ – 0 БЕЛИ – 1 

 За избор на доц. д-р инж. Даниела Велева Минковска за научен ръково-

дител: 

ДА – 5 НЕ – 0 БЕЛИ – 1 

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

рамиране и компютърни технологии“ предлага на ФС на ФКСТ да зачисли 

маг. инж. Берат Тефик Уйкани като чуждестранен гражданин в докторан-

тура задочно платено обучение на английски език по ПН 5.3. "Комуникаци-

онна и компютърна техника", ДП „Автоматизирани системи за обработ-

ка на информация и управление”, със срок на докторантурата 4 (четири) 

години, с научни ръководители доц. д-р инж. Людмила Йорданова Стояно-

ва и доц. д-р инж. Даниела Велева Минковска. 

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова зак-

ри заседанието на Катедрения съвет в 13:55 ч. 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

/маг. инж. Стефанка Станкова/ /доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова/ 

06.12.2019 г., София 


