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ФАКУЛТЕТ „Компютърни системи и управление“ 

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

  препис-извлечение 
Препис-извлечение 

 

Протокол № 6 

от заседание на катедрен съвет 

на катедра „Програмиране и компютърни технологии“, 

проведено на 16.06.2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси 
 

Катедрен състав   8 човека 

Разширен състав на 

катедрения съвет: 

 

10 човека 

Редуциран състав  10 човека 

Кворум   7 човека 

Присъстващи   7 човека 

Неприсъстващи  доц. д-р Людмила Стоянова – отпуск по чл. 157, 

ал. 1, т. 3 от КТ 

гл. ас. д-р Веселин Георгиев 

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

Гласуващи   7 човека 

Избират  6 човека 

Съгласно Заповед № ОЖ-5.3-09/27.05.2020 г., основният списъчен състав 

на катедрения съвет на катедра „Програмиране и компютърни технологии“ 

при Факултет „Компютърни системи и технологии“ се разширява със 

следните специалисти: 

1. проф. д-р инж. Румен Иванов Трифонов 

2. доц. д-р инж. Георги Станчев Запрянов 

По точка 1 от Дневния ред доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова направи 

предложение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент“ по професионално направление 5.3. „Комуникационна и 

компютърна техника“, научна специалност „Автоматизация на области от 
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нематериалната сфера“ при наличието на потенциален кандидат и осигурено 

учебно натоварване. 

В подкрепа на необходимостта от обявяването на конкурса бе изтъкнато, че за 

катедрата е от изключителна важност да привлича преподаватели, тъй като в 

последните години числеността ѝ намалява, а тя провежда обучението по 

програмиране на студентите в първи и втори курс на Технически университет-

София, което определя голямата ѝ учебна натовареност. 

Предложена бе Комисия по тайния вот в състав: 

Председател: Доц. д-р Веска Стефанова Ганчева 

Членове: Доц. д-р Даниела Велева Минковска 

 Гл. ас. д-р Димо Иванов Чотров 

Комисията по тайния вот беше подложена на гласуване и приета от членовете 

на Разширеният катедрен съвет със следните Резултати от гласуването: 

ДА - 7 НЕ - 0 БЕЛИ - 0 

След проведено обсъждане, предложението за обявяване на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по професионално 

направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност 

„Автоматизация на области от нематериалната сфера“ за срок от 2 (два) месеца 

при наличието на потенциален кандидат и осигурено учебно натоварване, бе 

подложено на гласуване. 

Избраната Комисия проведе тайно гласуване и докладва следните 

Резултати от гласуването: 

ДА - 6 НЕ - 0 БЕЛИ - 1 

Решение на Разширения катедрен съвет: Разширеният катедрен съвет на 

катедра „Програмиране и компютърни технологии” предлага на ФС на ФКСТ да 

гласува за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна 

техника“, научна специалност „Автоматизация на области от нематериалната 

сфера“ за срок от 2 (два) месеца при наличието на потенциален кандидат и 

осигурено учебно натоварване. 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 

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

16.06.2020 г., София 


