
Протокол № 05/ 24.02.2020 г.  1 / 4 

ФАКУЛТЕТ „Компютърни системи и управление“ 

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

  препис-извлечение 
Препис-извлечение 

 

Протокол № 5 

от заседание на катедрен съвет 

на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, 

проведено на 24.02.2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси: 

1.1. Гласуване възлагането на часове на Снежанка Добрева Георгиева по 

дисциплината „Мултимедийни технологии и програмиране“ за ОКС 

„магистър“ спец. КТПП в рамките на летен семестър на 2019/2020 уч. г. 

1.2. Гласуване включването на учебното пособие със заглавие „Записки от 

лекции по ПИК 1 на С“ с автори проф. д-р Иван Момчев, проф. д-р Мариана 

Горанова, проф. д-р Стоян Малешков, доц. д-р Веска Ганчева, доц. д-р 

Виргиния Димитрова, гл. ас. д-р Веселин Георгиев, инж. д-р Елена Калчева–

Йовкова, гл. ас. Коста Чакъров, ас. Людмил Димитров в издателския план 

на ТУ-София; 

1.3. Обсъждане утвърждаването на изискванията и структурата на дипломна 

работа за ОКС „магистър“ по спец. КТПП и спец. КТНС; 

1.4. Определяне на час за провеждане на дипломни защити в рамките на 

редовна сесия 27.02.2020 г. 

2.  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 

 

 

 

Заседанието на Катедрения съвет бе открито в 13:15 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 



Протокол № 05/ 24.02.2020 г.  2 / 4 

По точка 1 от Дневния ред: 

Точка 1.1. На гласуване бе подложено възлагането на часове на Снежанка 

Добрева Георгиева за провеждане на лабораторни упражнения (23 часа), 

курсови задачи (10 часа), курсови проекти (30 часа) и изпити (4 часа) по 

дисциплината „Мултимедийни технологии и програмиране“ в рамките на летен 

семестър на учебната 2019/2020 г. на студенти, записани в 1 курс на ОКС „магистър“ 

редовно и задочно обучение по спец. КТПП със следните детайлни данни: 

 За ОКС „магистър“-редовно обучение по спец. КТПП: 15 ч. 

лабораторни упражнения, 4 ч. курсова работа, 11 ч. курсов проект, 

2 ч. изпит; 

 За ОКС „магистър“-задочно обучение по спец. КТПП: 8 ч. лабораторни 

упражнения, 6 ч. курсова работа, 19 ч. курсов проект, 2 ч. изпит. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ – 0 

Точка 1.2.: Направено бе предложение за обсъждане относно включването на 

учебното пособие със заглавие „Записки от лекции по ПИК 1 на С“ с автори проф. 

д-р Иван Момчев, проф. д-р Мариана Горанова, проф. д-р Стоян Малешков, доц. д-

р Веска Ганчева, доц. д-р Виргиния Димитрова, гл. ас. д-р Веселин Георгиев, инж. 

д-р Елена Калчева–Йовкова, гл. ас. Коста Чакъров, ас. Людмил Димитров в 

издателския план на ТУ-София. 

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 и 

касаят следните важни въпроси: 

 Решението за предложение за включване в издателския план трябва 

да бъде взето на настоящия катедрен съвет, тъй като срокът е 

25.02.2020 г.; 

 Съдържанието на пособието не е обсъждано извън авторския 

колектив и не е редно да се гласува в подкрепа на нещо, което не е 

видяно от членовете на катедрата. Да бъде взето решение за 

печатните материали на катедрата да важат общи правила и това 

решение да се спазва. Процедурата да е еднаква за всички. 

Практикувано досега е оставянето на екземпляр в канцеларията на 

катедрата, който да се обсъди на катедрен съвет. 

 Причина за издаването на това пособие е гл. ас. Коста Чакъров, който 

е единственият заслужаващ този акт. На 30.04.2020 г. се навършват 5 

години, откакто той почина. Трябва да се направи справка как стои 

въпросът с авторските права на гл. ас. Чакъров. Съпругата му, която е 

потвърдила, че ще подпише необходимите декларации не е единствен 

наследник. 

 Направена е справка, от която е изяснено, че с представяне на 

удостоверение за наследници този въпрос се решава лесно. 

 Направено бе предложение дискусията да бъде прекратена. Целта на 

опита да се включи пособието в издателския план е колегите в 

катедрата да са си взаимно полезни, а не да се разравят стари 
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проблеми. Идеята се подкрепя най-вече в името на гл. ас. Коста 

Чакъров и колегите, които не са вече в катедрата, но малко или много 

са учители на всички настоящи нейни членове. 

Доц. д-р Людмила Стоянова напуска заседанието на катедрения съвет в 

13:35 часа. 

 Отбелязано бе, че по пособието има още работа, която трябва да бъде 

свършена, преди то да бъде дадено за печат. Търси си принципно 

съгласие то да бъде включено в издателския план на ТУ-София. 

 По имейл е изпратено предложение от проф. д-р Стоян Малешков 

недовършеното от него да бъде дописано от гл. ас. д-р Димо Чотров 

или друг колега. Проф. Малешков няма претенции за авторски права. 

 Темата е дълга и важна и изработването на единни критерии за 

печатаните материали на катедрата трябва да бъде доведена до 

вземане на решение, общовалидна за всички. 

Предложено бе да се гласува в издателския план на ТУ-София да бъде 

включено учебното пособие „Записки от лекции по ПИК 1 на С“ с автори проф. д-р 

Иван Момчев, проф. д-р Мариана Горанова, проф. д-р Стоян Малешков, доц. д-р 

Веска Ганчева, доц. д-р Виргиния Димитрова, гл. ас. д-р Веселин Георгиев, инж. д-

р Елена Калчева–Йовкова, гл. ас. Коста Чакъров, ас. Людмил Димитров. 

След проведен явен вот резултатите от гласуването са: 

ДА - 4 НЕ - 1 БЕЛИ - 1 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 

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

включването на учебното пособие „Записки от лекции по ПИК 1 на С“ с автори 

проф. д-р Иван Момчев, проф. д-р Мариана Горанова, проф. д-р Стоян Малешков, 

доц. д-р Веска Ганчева, доц. д-р Виргиния Димитрова, гл. ас. д-р Веселин 

Георгиев, инж. д-р Елена Калчева–Йовкова, гл. ас. Коста Чакъров, ас. Людмил 

Димитров в издателския плана на ТУ-София. 

Проф. Горанова е предложила за рецензент на пособието да бъде избрана или 

доц. д-р Юлиана Георгиева, или проф. д-р Даниела Гоцева. Тъй като проф. 

Горанова не е член на катедрения съвет, тя няма право да прави предложения, 

освен ако не са в писмена форма. 

За рецензент на пособието бе предложена доц. д-р Мария Ангелова-

Димитрова. 

След проведен явен вот резултатите от гласуването са: 

ДА - 5 НЕ - 0 БЕЛИ - 1 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на катедра 

„Програмиране и компютърни технологии“ предлага ФС на ФКСТ да одобри доц. 

д-р Мария Ангелова Ангелова-Димитрова за рецензент на учебното пособие 

„Записки от лекции по ПИК 1 на С“ с автори проф. д-р Иван Момчев, проф. д-р 

Мариана Горанова, проф. д-р Стоян Малешков, доц. д-р Веска Ганчева, доц. д-р 

Виргиния Димитрова, гл. ас. д-р Веселин Георгиев, инж. д-р Елена Калчева–

Йовкова, гл. ас. Коста Чакъров, ас. Людмил Димитров. 
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Точка 1.3.: Във връзка с направено предложение за обсъждане 

утвърждаването на изискванията и структурата на дипломна работа за ОКС 

„магистър“ по спец. КТПП и спец. КТНС, членовете на катедрения съвет бяха 

информирани, че е направено обобщение на предишни предложения и така 

формираният документ ще бъде изпратен на членовете на катедрата, за да бъде 

разгледан на следващ катедрен съвет и да бъде взето решение. 

Точка 1.4.: За начален час на провеждане на дипломните защити в рамките на 

редовна сесия на 27.02.2020 г. (четвъртък) се определя 13:00 часа. 

По точка 2 от Дневния ред на гласуване бе подложено предложението за 

сървъра на катедрата, за който до пенсионирането си отговаряше ас. Людмил 

Димитров, отсега да отговарят инж. Стефан Дишлиев и инж. Стефанка Станкова. 

Резултати от гласуването: 

ДА - 6 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

 

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

заседанието на Катедрения съвет в 14:05 ч. 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

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

25.02 2020 г., София 


