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ФАКУЛТЕТ „Компютърни системи и управление“ 

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

  препис-извлечение 
Препис-извлечение 

 

Протокол № 4 

от заседание на катедрен съвет 

на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, 

проведено на 20.01.2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси: 

1.1. Избор на зам.-ръководител на катедрата. 

1.2. Гласуване отпускането на неплатен отпуск на гл. ас. д-р Мария 
Савова Евтимова-Гардер. 

2. Учебни въпроси: 

2.1. Гласуване на нормативите за учебната заетост и 
индивидуалните редуцирани нормативи за 2019/2020 уч. г. 

2.2. Гласуване на Форма 11 и списък с хонорувани преподаватели за 
летен семестър на 2019/2020 уч.г.; 

2.3. Определяне на титуляри на дисциплините „Скриптови езици за 
програмиране“ спец КТПП-ио и  „Програмиране на Java за Android“ спец. 
КТПП.  

2.4: Гласуване на комисия за дипломни защити за 2019/2020 уч.г. и дата 
за провеждането им рамките на редовна сесия 24-29.02.2020 г.; 

3. Докторантски въпроси – приемане на ИУП на задочен докторант платена 
форма на обучение на английски език маг. инж. Берат Тефик Уйкани 

4. Текущи 
 

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 

 

 

 



Протокол № 04/ 20.01.2020 г.  2 / 9 

Заседанието на Катедрения съвет бе открито в 13:17 ч. от доц. д-р Мария 

Ангелова Ангелова-Димитрова, ръководител катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“. 

Предложеният Дневен ред бе приет с Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова предложи по точка 1 от Дневния ред 

Комисията за провеждането на тайното гласуване да е в състав: 

Председател: Доц. д-р Даниела Велева Минковска 

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 - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

По точка 1.1. от Дневния ред доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, в качеството 

си на ръководител катедра издигна кандидатурите на доц. д-р Людмила Йорданова 

Стоянова и доц. д-р Веска Стефанова Ганчева за заместник ръководители на 

катедра „Програмиране и компютърни технологии“ за мандат 2019-2023 г., 

обосновавайки се с желанието хабилитираните лица да са ангажирани с 

ръководството на катедрата и да допринасят за нейното развитие. Доц. д-р 

Стоянова ще отговаря за ресор Учебна дейност, а доц. д-р Ганчева – за Научна и 

приложна дейност на катедрата. 

Бе направена забележка, че доц. Стоянова не може да бъде избирана, тъй като 

е заместник-председател на ОС на ФКСТ. 

Отговорено бе, че юрисконсулта на ТУ-София е дал становище, че тъй като 

заместник-ръководител катедра нито получава редуциране на натоварването, нито 

пък финансово възнаграждение за тази длъжност, то заемането ѝ е допустимо. 

Други кандидатури не бяха издигнати. 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване. 

След преброяване на бюлетините Комисията докладва следните Резултати 

от гласуването: 

 За доц. д-р Людмила Стоянова зам.-ръководител на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии“, ФКСТ с ресор Учебна дейност 

ДА - 6 НЕ - 0 БЕЛИ - 1 

 За доц. д-р Веска Ганчева зам.-ръководител на катедра „Програмиране и 

компютърни технологии“, ФКСТ с ресор Научна и приложна дейност 

ДА - 6 НЕ - 0 БЕЛИ - 1 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии“ избира за заместник ръководители 

на катедра „Програмиране и компютърни технологии“ към ФКСТ доц. д-р 

Людмила Йорданова Стоянова с ресор Учебна дейност и доц. д-р Веска 

Стефанова Ганчева с ресор Научна и приложна дейност. 
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По точка 1.2. от Дневния ред доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова, запозна 

Катедрения съвет със съдържанието на молбата, изпратена по имейл от гл. ас. д-р 

Мария Евтимова-Гардер. Искането е за отпускане на неплатен отпуск без здравно 

осигуряване за периода 11.02.2020 г- - 29.01.2021 г. по чл. 160 от КТ. Оригинал на 

молбата е предоставен и с подпис, положен от г-жа Росица Илиева Сулинаджиева 

по силата на пълномощно, подписано от гл. ас. д-р Мария Евтимова-Гардер. 

Изказвания направиха доц. д-р М. Ангелова-Димитрова, доц. д-р Д. Минковска, 

гл. ас. д-р В. Георгиев, доц. д-р В. Ганчева, ас. К. Копаранов, гл. ас. д-р Д. Чотров, 

инж. С. Дишлиев. Изказванията касаят следните важни въпроси: 

 Материално отговорното лице на катедрата инж. О. Малинов и извикан 

да приеме техника по договори на гл. ас. д-р Евтимова-Гардер. Тя е в 

сключила втори договор (през м. септември 2019 г.), докато е в неплатен 

отпуск, а в същото време работи и по стар. Устно е изразено мнение, че 

при такива договори трябва да има разрешение от Зам.-ректор по НПД 

със становище кой да отговаря по договорите на лицето, което е в 

продължителен неплатен отпуск. Търсено е мнение на ресорен Зам.-

ректор за по-незначителни въпроси, а в случая се касае за пари и 

мнението на Зам.-ректора по НПД е повече от желателно. 

 Изчетен бе пълният текст на пълномощното, което гл. ас. д-р Евтимова-

Гардер е дала на г-жа Сулинаджиева. 

 Отбелязано бе, че никъде в пълномощното не пише „да управлява 

договор“. 

 Обърнато бе внимание на това, че по договорите се пишат приемо-

предавателни протоколи за отчет на работата по договорите и се отчитат 

брой часове за определен период. Реална е опасността, тъй като 

катедрата позволява неплатен отпуск, тези договори да се стоварят като 

нейна отговорност. Опасността идва от това, че единият договор е с 

външна фирма. Той задължава ТУ и при несвършване на работата по 

него, фирмата може да предяви претенции. 

 Вътрешните договори подлежат на отчет, а такъв катедрата не е 

приемала. Направено бе уточнение, че отчетът не е подлаган на 

гласуване в катедрата, поради физическото неприсъствие на неговия 

титуляр. Отчетът е бил изпратен направо в НПД и договорът е оценен с 

минимален, но достатъчен, брой точки. 

 Изтъкнато бе, че окончателното решение се взима от Работодателя, т.е. 

от Ректора на ТУ-София, независимо от решенията взети на Катедрен и 

Факултетен съвет. 

 Припомнено бе, че след положително решение на Катедрен съвет и 

отрицателно на Факултетен, на доц. Т. Димитрова бе предложено или да 

се върне на работа, или да напусне, като в този случай е ставало въпрос 

за 9 (девет) работни дни неплатен отпуск. 

 В случая катедрата дава съгласие за неплатен отпуск на колега, който 

има два договора по НИС, който ще отиде да работи някъде другаде, 

който не се редуцира от състава на Катедрения съвет, чието 
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натоварване поемат членовете на катедрата, а катедрата пази мястото 

му. И тази ситуация е крайно неблагоприятна за катедрата. 

Съотношението е 4 хабилитирани преподаватели (четирима доц.) и 4 

асистенти (трима гл. ас. д-р и един ас.), което по Правилника на ТУ не да 

дава право за пускане на конкурс. При положително решение на 

Катедрения съвет на гл. ас. д-р Евтимова-Гардер сумарно ще ѝ бъде 

предоставен неплатен отпуск в размер на две учебни години с 

произтичащото от това запазване на мястото ѝ и поемане на нейното 

натоварване от останалите членове на катедрата, както и 

невъзможността да бъде пуснат конкурс за нов главен асистент за човек, 

който действително работи и води часове и има защитена ОНС „доктор“. 

 Предложено бе да се потърси становището на Зам.-ректора по НПД 

проф. д-р Валери Стоилов и Зам.-ректора по АСиК проф. д-р Георги 

Венков, въпреки че гл. ас. д-р Евтимова-Гардер в качеството си на 

ръководител на договори носи отговорност и съответно може да ѝ се 

търси регресна отговорност. 

 Изказано бе мнение, че Катедрения съвет трябва да разгледа въпроса 

от гледна точка на учебната дейност и да се абстрахира от проблема 

НПД. Въпросът да бъде ли разрешен толкова дълго отсъствие при 

странни обстоятелства – от една страна без здравни осигуровки, а от 

друга - на друга работа. Що се отнася до НПД, има договори, носи 

персонална отговорност. На ръководството на Факултета и на ТУ трябва 

да бъде обърнато внимание за това, че гл. ас. д-р Евтимова-Гардер е 

ръководител на два договора. Катедрата не е компетентна да решава 

проблеми на НПД, но трябва да реши дали е съгласна да позволи 

отсъствие за още една година, да позволи заемането на щат, да поеме 

натоварването и всички други известни неща. 

 Изказано бе мнение, че трябва да се мисли глобално, т.е. и за Факултета. 

За него загубата на един колега, ако Катедрения съвет гласува против, 

може да доведе до разпадането му. 

 Поставен бе въпросът как може да се твърди подобно нещо, след като на 

последния Факултетен съвет хабилитираните лица от катедрата са 

гласували преместването на член на катедрата в друго звено на ТУ по 

негов избор.  

 От човешка гледна точка, молбата е разбираема и е редно да бъде 

подкрепена. От друга страна, трябва ясно да се даде сметка за 

ситуацията в катедрата, ако молбата на гл. ас. д-р Евтимова-Гардер 

бъде подкрепена. Запазва се човек от катедрата, който реално не е 

работещ, но тогава при равен брой хабилитирани и нехабилитирани 

няма да може да бъде пуснат конкурс през тази година. Изтъкнатият 

довод, че един човек крепи факултета дава надежда, че конкурс може да 

бъде пуснат за човек, който е тук, който работи и води часове. Трябва да 

си дадем сметка дали няма да принудим колегата да чака още една 

година, стоейки на инженерно място със срочен трудов договор. Трябва 

да се подкрепи факултета, но и интересите на катедрата трябва да са 
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защитени. В неформални разговори се чува, че в новия Закон се 

предвижда факултет да бъде съставен от минимум три катедри, всяка от 

минимум 7 човека и не се говори за 40-членен състав на факултет, но 

това все още не е официално прието. За интересите на катедрата не е 

най-доброто молбата да бъде удовлетворена. 

 Цитиран бе доклад до Ректора на ТУ проф. д.н. Иван Кралов за 

преместване на гл. ас. д-р Веселин Георгиев. Не става въпрос за 

предложение по желание. Предложението е за физическо преместване 

и тъй като Ректора е работодател, той може да го разпореди където 

поиска, а според ФС решението е разумно и добронамерено. Поставен 

бе въпроса как ще бъде „спасяван“ Факултета, запазвайки място на 

човек, който две академични години е в неплатен отпуск, а ще се 

премества принудително човек от катедрата в друго звено на 

университета. Кое е различното? Има поредица от лъжи, записани като 

казани от катедрата.  

 Уточнено бе, че е поискана корекция на неточност в протокола на 

Факултетния съвет, както и че в гласуваното решение не е ставало 

въпрос за принуда. Обсъдено е било да бъде показано на гл. ас. д-р 

Георгиев, че не би срещнал пречки, ако поиска да се премести в друго, 

избрано от него звено, като това стане добронамерено и в интерес на 

всички страни. 

 В отговор бе заявено, че ще бъде поискано разяснение кой ги е изрекъл, 

а цялото хабилитирано тяло на катедрата без гласуване в нея, на ФС е 

гласувало гл. ас. д-р Георгиев да бъде преместен от нея. Сега се твърди, 

че трябва да се запази гл. ас. д-р Евтимова-Гардер, защото факултета 

ще се разпадне. Един човек напуска и факултета се „срутва“ и в двата 

случая. Може ли да бъде дефинирано кое е различното в случая? Каква 

е разликата между гл. ас. д-р Мария Евтимова-Гардер и гл. ас. д-р 

Веселин Георгиев? 

 Отново бе потвърдено, че никъде не фигурира думата „принудително“. На 

ФС е гласувано „предложение за преместване“, но не е говорено за принуда, 

а да бъде направено по избора на гл. ас. д-р Георгиев. 

 Кой от катедрата е успял да напише, че часовете се водят само в 

магистърската програма на ФаГИОПМ? 

 Това не е протоколирано правилно. На зададен въпрос къде се прави 

натоварването е отговорено, че се води в бакалавърската програма на 

ФаГИОПМ и магистърския курс на спец. КТПП. Защо двете са смесени не 

е ясно, но както вече бе отбелязано, поискана е корекция на протокола и 

това вече е отразено. 

 Как са изчезнали два предмета, прехвърлени от проф. Малешков, в 

магистърския курс на кат. ИД в МФ? Пише, че гл. ас. д-р Георгиев 

систематично отказва да води часове на катедрата, защото прави 

натоварването си само еди-къде си и това е довод, даден от катедрата. 

 Истина е, че са били възложени 2 дисциплини, които гл. ас. д-р Георгиев 

отказа последователно. 
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 Това се е случило, защото са поети други часове на катедрата. Гл. ас. д-

р Георгиев с бакалаври води около 460-480 ч. 

 Това са часове в чуждоезиков факултет. 

 Къде се говори за български факултети? Защо при гласуването за 

удължаване на трудовия договор на доц. д-р В. Димитрова се гласува 

удължаване без да изпълнява изискванията и бяха приети като 

изключително важни за катедрата всички дисциплини, които тя води във 

ФаГИОПМ и това, че пише учебник за ФаГИОПМ? След като е прието, че 

тези часове са важни за катедрата, какъв е критерият, че часовете на гл. 

ас. д-р Георгиев са различни? 

 Доц. д-р В. Димитрова води дисциплини в бакалавърските курсове на други 

факултети – ПИК ІІ за ФЕТТ, „Информатика“ да спец. ИД към МФ, води 

дисциплини и във ФКСТ. 

 Гл. ас. д-р Георгиев води натоварване на катедрата – часове в 

магистърския курс на спец. ИД към МФ, които са за натоварване, и които 

са отказани от доц. д-р В. Димитрова. Това е половината от обосновката 

да бъде поискано преместване н друг факултет. Кой от катедрата е казал 

това, което пише в протокола на ФС, или това е измислица на ФС? 

Защото сега се твърди, че не гласувано. 

 Гласуване е проведено, но не ставало въпрос за принудително 

преместване. Думата принудително я няма. 

 В протокола пише, че е гласувано отново гл. ас. д-р Георгиев да бъде 

наказан, съгласно доклада на доц. Божков, въпреки че, чл.-кор. проф. 

д.т.н. Михов, в качеството си на Ректор, го е върнал. И отново е гласувано 

гл. ас. д-р Георгиев да бъде наказан по същото нещо. Кой е измислил 

това? ФС или ръководител катедра? Кой си е присвоил правото да 

говори от името на катедрата? Единственият, който има право да го 

прави е ръководителят ѝ. 

 Ръководителят на катедрата потвърди, че е попитана за 

натоварването на гл. ас. д-р Георгиев в бакалавърските курсове на 

българските факултети и единственото, което е отговорила е, че има 

натоварване с бакалаврите във ФаГИОПМ и часове с магистрите на 

катедрата. Другото, което е било обсъдено е гл. ас. д-р Георгиев да се 

подпише, че отказва да води часове в бакалавърски курс на български 

факултети, но ръководител катедра е отказал да го направи. Поради 

това, последното не е застъпено в протокола. Други изказвания 

ръководител катедра не е правил. 

 Въпросът за гл. ас. д-р Георгиев е част от кадровите въпроси и 

потвърждава, че се прави разлика дали ако се махне гл. ас. д-р 

Евтимова-Гардер факултета се разпада, а ако се махне той, това не се 

случва. 

 Гласувано е предложение за преместване, ако гл. ас. д-р Георгиев иска 

и където поиска. 
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 Разликата е в предварително заявеното предложение към гл. ас. д-р 

Георгиев за преместване и документа, съгласно който се предлага на 

Ректора да го направи. 

 Никой от катедрата не е инициирал разглеждането на въпроса за 

наказание на гл. ас. д-р Георгиев. На ФС е обяснено, че тъй като въпросът 

е върнат към ФС, трябва да бъде взето решение, заради което е подложен 

на обсъждане. Не е ставало въпрос за принудително преместване на гл. 

ас. д-р Георгиев в друго звено. 

Постъпи предложение за прекратяване на разискванията, които макар и 

касаещи кадрови въпроси, се отдалечават от разглежданата молба на гл. ас. д-р 

Мария Савова Евтимова-Гардер за ползване на неплатен отпуск в периода 

11.02.2020 г. – 29.01.2021 г. 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване. 

След преброяване на бюлетините Комисията докладва следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 4 НЕ - 1 БЕЛИ - 2 

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 от Кодекса на труда за периода 11.02.2020 г. - 29.01.2020 г. 

включително. 

По точка 2 от Дневния ред: 

Точка 2.1. За обсъждане и гласуване бяха представени нормативите за 

учебната заетост на щатните преподаватели от катедра ПКТ, ФКСТ за 2019/2020 

уч. год. и индивидуалните редуцирани нормативи за задължителна учебна заетост 

на преподаватели от катедрата. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Точка 2.2. На гласуване бяха подложени Форма 11 и списъка с 

преподавателите, на които се възлага провеждане на лекции, лабораторни 

упражнения, семинарни упражнения, курсови задачи, курсови проекти, текущ 

контрол и изпити в рамките на летен семестър на учебната 2019/2020 г. 

Резултати от гласуването: 

 За Форма 11: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ – 0 

 За списъка на хоноруваните преподаватели: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ – 0 

Точка 2.3.: 

2.3.1. Направено бе предложение за еднократна промяна на титулярите на 

две от дисциплините по специалност „Компютърни технологии и приложно 

програмиране” за изравнително обучение и редовно обучение на образователно 

квалификационна степен „магистър” платено обучение в рамките на летен 
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семестър на учебната 2019/2020 г.: 

1. доц. д-р инж. Даниела Велева Минковска за дисциплина „Скриптови 

езици за програмиране” за ОКС „магистър“-изравнително обучение по 

спец. КТПП; 

2. доц. д-р инж. Веска Стефанова Ганчева за дисциплина „Програмиране 

на Java за Android” за ОКС „магистър“ по спец. КТПП 

Резултати от гласуването: 

 За доц. д-р Даниела Минковска – титуляр на дисциплината 

„Скриптови езици за програмиране” за ОКС „магистър“-изравнително 

обучение по спец. КТПП 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

 За доц. д-р Веска Ганчева – титуляр на дисциплината „Програмиране 

на Java за Android“ за ОКС „магистър“ по спец. КТПП 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Направено бе предложение да бъде проучен въпросът за актуализиране на 

титулярите в учебните програми на някои от дисциплините, където съгласно 

старите изисквания като титуляри фигурират нехабилитирани лица с ОНС „доктор“. 

2.3.2. Гласувано бе еднократно трансформиране в курсова задача на 

лабораторните упражнения по дисциплината „Облачни технологии“ (код MCT12.2) 

със седмичен хорариум 1 ч. лабораторни упражнения, кредити по ЕСНТК 4. 

Предложената трансформация се прави поради невъзможността да бъде 

намерен безплатен програмен продукт за провеждането на лабораторните 

упражнения. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

Точка 2.4. За провеждане на дипломни защити в рамките на редовна сесия на 

2019/2020 уч. г. (24.02.2020 г. – 29.02.2020 г.) се определя датата 27.02.2020 г. 

(четвъртък). 

На основание чл. 103, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на 

Технически университет - София ще бъде предложено г-н Ректора да назначи 

Държавна изпитна комисия в състав: 

Председател: доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-Димитрова 

Членове:  1.  доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

    2.  доц. д-р Даниела Велева Минковска 

3. доц. д-р Людмила Йорданова Стоянова 

Секретар:   гл. ас. д-р Димо Иванов Чотров, 

която да провежда дипломни защити за ОКС „магистър“ по специалности 

„Компютърни технологии и приложно програмиране“ и „Компютърни технологии в 

нематериалната сфера (компютърна визуализация и мултимедия)“ в рамките на 

утвърдените за ОКС „магистър“-абсолвенти сесии на учебната 2019/2020 година: 

По точка 3 от Дневния ред доц. д-р Даниела Минковска предложи да бъде 

утвърден индивидуалния учебен план на маг. инж. Берат Тефик Уйкани, зачислен 
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в докторантура задочно платено обучение 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 научни ръководители доц. д-р инж. Людмила Йорданова Стоянова и доц. 

д-р инж. Даниела Велева Минковска. 

Тема на дисертационния труд: „Алгоритми и технологии за изкуствен интелект 

за прогнозиране ефективността във висшето образование“ („Artificial Intelligence 

Algorithms and Technologies for Performance Prediction in Higher Education“). 

Начало на докторантурата: 01.01.2020 г. 

Срок на завършване на докторантурата: 01.01.2024 г.  

Предложена бе Комисия по вота в състав: 

Председател: Доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-Димитрова 

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

Ас. Кирил Андреев Копаранов 

Комисията бе подложена на гласуване и приета от членовете на Катедрения 

съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

След провеждане на тайния вот, Комисията докладва, че индивидуалния 

учебен план на докторанта се приема със следните резултати: 

ДА - 7 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. Берат Тефик Уйкани, зачислен в 

докторантура задочно платено обучение 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 научни ръководители доц. д-р инж. Людмила Йорданова Стоянова и доц. 

д-р инж. Даниела Велева Минковска 

Поради изчерпване на Дневния ред доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова закри 

заседанието на Катедрения съвет в 14:28 ч. 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

/маг. инж. С. Станкова/ /доц. д-р инж. М. Ангелова-Димитрова/ 

Февруари, 2020 г., София 


