БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 08.04.2015 г., от 11:00 часа, се проведе заседание на Научния
съвет на ИИКТ по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Избор на ръководители на секции.
2. Приемане на конспект за конкурс за академичната длъжност „главен
асистент”.
3. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: приемане на конспект за изпит по специалността от
докторски минимум; утвърждаване на теми на дисертации.
4. Обсъждане на предложение за признаване на научна степен
„доктор”, придобита в чужбина.
5. Разни:
5.1. Приемане на бюджета на ИИКТ за 2015 г.
ПРИСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Ив. Димов - председател, доц. д-р Г.
Агре, доц. д-р К. Алексиев, проф. д.м.н. Г. Ангелова, доц. д-р Р. Андреев,
доц. д-р Ем. Атанасов, акад. К. Боянов, доц. д-р Кр. Георгиев, доц. д-р Т.
Гюров, доц. д-р Д. Димов, доц. д-р Зл. Илчева, проф. д-р А. Караиванова,
чл.-кор. Св. Маргенов, доц. д-р Вл. Монов, проф. д-р Ив. Мустакеров, акад.
Ив. Попчев, акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов, проф. д.т.н. Т. Стоилов, доц.
д-р Ст. Фиданова и гл. ас. д-р Ст. Стойков – представител на младите учени.
ОТСЪСТВА: доц. д-р Л. Дуковска, проф. д-р Д. Карастоянов, проф.
д-р Т. Тагарев, доц. д-р Д. Тодоров и проф. д.т.н. Кр. Стоилова.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи предложенията на секциите за избор на
техни ръководители. Напомни, че ръководителите на секции, съгласно
Устава на БАН, се избират с тайно гласуване и мнозинство повече от
половината от списъчния състав на Научния съвет, т. е. с най-малко 13 гласа.
Предложи да бъде избрана комисия за провеждане на избора с
председател проф. д-р Анета Караиванова и членове - доц. д-р Геннадий
Агре и доц. д-р Кирил Симов.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.
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Комисията уточни, че гласуването ще се проведе с една обща
бюлетина за 14-те секции, като се зачертава ненужното.
Беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС – 25 души. Необходим кворум – 13.
Присъстват 20. Гласували – 20. Резултати:
За доц. д-р ДИМИТЪР ТОДОРОВ

19 „ДА” и 1 невалидна бюлетина

За проф. д.т.н. ИВАН ДИМОВ

19 „ДА” и 1 невалидна бюлетина

За чл.-кор. СВЕТОЗАР МАРГЕНОВ

19 „ДА” и 1 невалидна бюлетина

Доц. д-р КИРИЛ АЛЕКСИЕВ

19 „ДА” и 1 невалидна бюлетина

За проф. д.м.н. ГАЛЯ АНГЕЛОВА

18 „ДА”, 1 бяла и 1 невалидна бюлетина

За проф. д-р ТОДОР ТАГАРЕВ

19 „ДА” и 1 невалидна бюлетина

За доц. д-р ЕМАНУИЛ АТАНАСОВ

19 „ДА” и 1 невалидна бюлетина

За доц. д-р ВЛАДИМИР МОНОВ

18 „ДА”, 1 бяла и 1 невалидна бюлетина

За доц. д-р ДИМО ДИМОВ

20 „ДА”

За проф. д-р ИВАН МУСТАКЕРОВ

19 „ДА” и 1 „НЕ”

За доц. д-р ЛЮБКА ДУКОВСКА

20 „ДА”

За проф. д-р ДИМИТЪР КАРАСТОЯНОВ

20 „ДА”

За доц. д-р РУМЕН АНДРЕЕВ

20 „ДА”

За проф. д.т.н. ТОДОР СТОИЛОВ

20 „ДА”

Въз основа на резултатите от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
И З Б Р А:
доц. д-р ДИМИТЪР ТОДОРОВ за ръководител на секция “Компютърни
мрежи и архитектури”
проф. д.т.н. ИВАН ДИМОВ за ръководител на секция “Паралелни
алгоритми”
чл.-кор. СВЕТОЗАР МАРГЕНОВ за ръководител на секция “Научни
пресмятания”
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доц. д-р КИРИЛ АЛЕКСИЕВ за ръководител на секция “Математически
методи за обработка на сензорна информация”
проф. д.м.н. ГАЛЯ АНГЕЛОВА за ръководител на секция “Лингвистично
моделиране и обработка на знания”
проф. д-р ТОДОР ТАГАРЕВ за ръководител на секция “Информационни
технологии в сигурността”
доц. д-р ЕМАНУИЛ АТАНАСОВ за ръководител на секция “Грид
технологии и приложения”
доц. д-р ВЛАДИМИР МОНОВ за ръководител на секция “Моделиране и
оптимизация”
доц. д-р ДИМО ДИМОВ за ръководител на секция “Обработка на сигнали и
разпознаване на образи”
проф. д-р ИВАН МУСТАКЕРОВ за ръководител
“Информационни процеси и системи за вземане на решения”

на

секция

доц. д-р ЛЮБКА ДУКОВСКА за ръководител на секция “Интелигентни
системи”
проф. д-р ДИМИТЪР КАРАСТОЯНОВ за ръководител на секция “Вградени
интелигентни технологии”
доц. д-р РУМЕН АНДРЕЕВ за ръководител на секция “Комуникационни
системи и услуги”
проф. д.т.н. ТОДОР СТОИЛОВ за ръководител на секция “Йерархични
системи”
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи предложения конспект за конкурса за
„главен асистент” по спец. 01.01.12. „Информатика”, обявен в ДВ бр.
26/07.04.2015 г.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложения конспект за конкурса за „главен асистент” по
спец. 01.01.12. „Информатика”, обявен в ДВ бр. 26/07.04.2015 г., съгласно
приложението.
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По т. 3 от дневния ред:
3.1. Проф. Ив. Димов представи предложения конспект за изпит по
специалността от докторския минимум на редовния докторант Делян
Керемедчиев.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложения конспект за изпит по специалността от
докторския минимум на редовния докторант Делян Керемедчиев, съгласно
приложението.
3.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Румен Андреев за
утвърждаване на тема на дисертацията на задочния докторант Валентин
Маринов.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема следната тема на дисертацията на задочния докторант
Валентин Маринов: „Системи за вземане на решения в случай на
възникване на бедствена или кризисна ситуация”.
3.3. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Данаил Дочев за
промяна на темата на дисертацията на отчислената с право на защита
докторантка Каменка Стайкова.
Проф. Г. Ангелова поясни, че представената дисертация е обсъдена в
секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания”. Тъй като е
минало доста време от определянето на темата, с оглед напасване на
заглавието с изложеното в дисертацията, е било направено това
предложение за промяна.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема следната тема на дисертацията на Каменка Стайкова:
„Лингвистични и семантични ресурси при компютърно генериране и
анотиране на български текстове”.
По т. 4 от дневния ред:
Доц. Кр. Георгиев представи доклада на комисията, избрана от
Научния съвет и назначена от директора на ИИКТ, съгласно чл. 8б, ал. 1 от
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за
заемане на академични длъжности в БАН, с който се предлага да бъде
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призната на Розанджела Свиеркоски научната степен „доктор”, придобита в
Университета на Аризона, САЩ.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Да бъде издадено удостоверение за признаване на образователната и
научна степен „доктор” по професионално направление 4.5. „Математика”
на Розанджела де Фатима Свиеркоски.
По т. 5 от дневния ред:
5.1.Проф. Св. Маргенов обясни, че бюджетът на Института има
приходна и разходна част, които са консолидирани, т. е. освен бюджетната
субсидия, бюджетът на Института включва и собствените приходи.
Бюджетът, който сега се предлага да бъде приет включва, освен бюджетната
субсидия, финансовите параметри от действащите, към момента на
подаването на справката за започването на бюджетната процедура, проекти
на Института. Бюджетът периодично ще се актуализира, при което в него ще
се отразяват финансовите параметри на новите договори на Института,
както и допълнителните плащания по процедури по ЗРАСРБ, обезщетения
при пенсиониране, стипендии на нови докторанти, или спиране на
стипендии при евентуално прекъсване на редовни докторантури.
Утвърдената бюджетна субсидия за Института за 2015 г. е 2184289 лева, а
планираните разходи са 7 милиона и нещо, които разходи са свързани с
изпълнението на проектите на Института (в тях е и плащането, което трябва
да се извърши през 2015 г. за изчислителния комплекс). Предложи този
първоначален бюджет на ИИКТ за 2015 г. да бъде утвърден от Научния
съвет.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Проф. д.т.н. Ив. Димов/
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