БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 11.07.2018 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. Избори по конкурси за заемане на академичната длъжност
„професор“.
2. Утвърждаване на научно жури по процедура за придобиване на
образователната и научна степен „доктор“ .
3. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка,
приемане на конспекти за изпити по специалността от докторския минимум.
4. Разни:
4.1. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор,
съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН.
4.2. Предложение за подкрепа на участие на ИИКТ в проектни
предложения.
ПРИСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Ив. Димов – председател, доц. д-р Г.
Агре, доц. д-р К. Алексиев, доц. д-р Р. Андреев, акад. К. Боянов, доц. д-р Кр.
Георгиев, доц. д-р Д. Димов, проф. д-р А. Караиванова, чл.-кор. Св.
Маргенов, доц. д-р Вл. Монов, проф. д-р Ив. Мустакеров, акад. Ив. Попчев,
доц. д-р К. Симов, проф. д.т.н. Т. Стоилов, проф. д.т.н. Кр. Стоилова, проф.
д-р Т. Тагарев и проф. д-р Ст. Фиданова.
ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Ем. Атанасов и проф. д-р Д. Карастоянов –
командировка в чужбина, проф. д.м.н. Г. Ангелова, доц. д-р Т. Гюров, доц.
д.н. Л. Дуковска, доц. д-р Зл. Илчева, акад. В. Сгурев, доц. д-р Д. Тодоров и
доц. д-р Ст. Стойков – представител на младите учени.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов уточни, че съгласно чл. 8, ал. 3 от Правилника за
специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности в ИИКТ, необходимият кворум за провеждане на
изборите за „професор” е 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС,
гласуването е тайно и решението се взима с мнозинство повече от
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половината от редуцирания списъчен състав. Редуцират се само членове,
които се намират в чужбина, отсъстват поради болест, или им е разрешен
продължителен отпуск, но не повече от 1/6 от списъчния състав на Съвета.
Членовете на НС, които участват в конкурса не се включват в списъчния
състав и нямат право на глас. Съгласно чл. 29в, ал. 1 от Закона за развитие
на академичния състав в Република България, за избора на професор е
необходимо поне 1/3 от състава на НС с право на глас да е от лица, заемащи
академичната длъжност „професор“, или притежаващи научната степен
„доктор на науките“.
Предложи да бъде избрана комисия за провеждане на изборите с
председател проф. д-р Стефка Фиданова и членове - проф. д.т.н. Красимира
Стоилова и доц. д-р Кирил Алексиев.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.
1.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по
конкурса за академичната длъжност „професор”, обявен за нуждите на
секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения” по
спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6.
“Информатика и компютърни науки”, в ДВ бр. 26/23.03.2018 г. В конкурса
участва един кандидат – доц. д.н. Даниела Иванова Борисова и научното
жури единодушно предлага тя да бъде избрана за „професор”.
Беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 25 души. Редуциран списъчен
състав (до 1/6 от списъчния състав) – 23 души. Необходим кворум – 15.
Присъстват 17. Необходим брой професори или доктори на науките за
избора – 8. Присъстват 9. Гласували – 17. Резултат: 15 (петнадесет)
гласували с „ДА”, 1 (един) с „НЕ“ и 1 (един) с „БЯЛА БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
Р Е Ш И:
Избира доц. д.н. Даниела Иванова Борисова за „професор” по
спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6.
„Информатика и компютърни науки”, в секция „Информационни процеси и
системи за вземане на решения”.
1.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по
конкурса за академичната длъжност „професор”, обявен за нуждите на
секция „Интелигентни системи” по спец. 01.01.12. „Информатика”,
професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, в ДВ
бр. 26/23.03.2018 г. В конкурса участва един кандидат – доц. д.н. Любка
Атанасова Дуковска и научното жури единодушно предлага тя да бъде
избрана за „професор”.
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Беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 24 души. Редуциран списъчен
състав (до 1/6 от списъчния състав) – 22 души. Необходим кворум – 15.
Присъстват 17. Необходим брой професори или доктори на науките за
избора – 8. Присъстват 9. Гласували – 17. Резултат: 15 (петнадесет)
гласували с „ДА”, 1 (един) с „НЕ“ и 1 (един) с „БЯЛА БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
Р Е Ш И:
Избира доц. д.н. Любка Атанасова Дуковска за „професор” по
спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6.
„Информатика и компютърни науки”, в секция „Интелигентни системи”.
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада от проф. Галя Ангелова за
проведена предварителна защита на дисертацията на Александър Николаев
Попов „Моделиране на лексикалното знание с цел автоматична обработка на
естествен език“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма „Информатика”.
Доц. Вл. Монов попита кой е научният ръководител на докторанта.
Проф. Ив. Димов отговори, че научният му ръководител е доц. Кирил
Симов, който не е предложен в състава на журито, съгласно новите законови
изисквания.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ:
1. Утвърждава научно жури по процедурата в състав:
проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. Людмила Димитрова – ИМИ – БАН
проф. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН
доц. Геннадий Агре – ИИКТ – БАН
с резервни членове:
доц. Мария Стамболиева – Нов български университет
доц. Светла Бойчева – ИИКТ – БАН
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 06.11.2018 г., или най-малко две седмици след обявяване на
рецензиите и становищата, ако всички те бъдат предадени преди изтичане на
тримесечния срок, съгласно чл. 32, ал. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 7, ал. 1 от
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Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за
заемане на академични длъжности в БАН.
3. Предлага на директора на ИИКТ да определи състава на научното
жури и датата на защитата.
По т. 3 от дневния ред:
3.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Димитър
Карастоянов за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на
Стефан Борисов Карастанев, главен асистент в Института по механика на
БАН.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Да бъде зачислен СТЕФАН БОРИСОВ КАРАСТАНЕВ в
докторантура на самостоятелна подготовка по професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, докторска програма
“Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, за
доразработване на дисертация с работно заглавие „Реинженеринг на
индустриални роботи“ за срок от една година, считано от 01.08.2018 г., в
секция “Вградени интелигентни технологии”.
Определя за научен консултант на докторанта проф. д-р Димитър
Карастоянов.
Приема представения индивидуален учебен план за докторантурата.
3.2. Проф. Ив. Димов представи предложените конспекти за изпити
по специалността от докторския минимум на редовния докторант Павлин
Кутинчев и на докторанта на самостоятелна подготовка Виктор Сендеров.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложените конспекти за изпити по специалността от
докторския минимум на редовния докторант Павлин Георгиев Кутинчев и на
докторанта на самостоятелна подготовка Виктор Ернестов Сендеров,
съгласно приложенията.
По т. 4 от дневния ред:
Проф. Иван Димов напусна временно заседанието и то продължи под
ръководството на зам.-председателя на Научния съвет проф. Кр. Стоилова.
4.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи
предложението
си
за
продължаване на трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Иван Димов.
Акад. К. Боянов подкрепи предложението.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
4

Р Е Ш И:
Трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Иван Томов Димов да бъде
продължено с една година, съгласно параграф 4, ал. 2 от преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 27.08.2018 г.
Проф. Ив. Димов зае отново председателското място.
4.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложението си за подкрепа
на участието на ИИКТ в проекти.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Подкрепя участието на ИИКТ в проектите:
№

Проект

Ръководител от страна на
ИИКТ

Конкурс/програма

1

European
Cybersecurity
research
competence network - ECHO

and

проф. Тодор Тагарев

H2020

2

Artificial intelligence: Science, Ethics and
Governance

проф. Галя Ангелова

Фондация
Фалксваген, Германия

3

Strengthening the cyber resilience in the Western доц. Златогор Минчев
Balkan through the development of Network of
Cybersecurity Centers
(NCSC) with a center hub in Skopje

4

Sparks Technology and Environment for
Language Grid (STELG)

доц. Кирил Симов

H2020

5

Център за върхови постижения Високопроизводителни изчисления за
интерфейсни феномени

чл.-кор. Светозар
Маргенов

H2020

6

Финансова подкрепа за провеждане на 18-та
международна конференция по изкуствен
интелект: методология, системи, приложения
АИМСА 2018

доц. Геннадий Агре

НФНИ

7

Investing in a comprehensive forestry and
biodiversity education for future active citizens

доц. Нина Добринкова

Erasmus +

8

FuseGI: Cooperation for fusing skills on Cloudbased Open GeoInformatics: Innovative
Environmental Management

доц. Нина Добринкова

Erasmus +

ЕЕA and Norwey
Grands

4.3. Чл.-кор. Св. Маргенов информира присъстващите, че е получено
писмо от главния научен секретар на БАН за събиране на предложения за
изменение на Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности в БАН. Напомни, че Общото
5

събрание на БАН е взело решение изискванията в БАН да са по-високи от
минималните държавни изисквания.
Информира присъстващите, че Институтът е партньор в 4 нови
договора по оперативна програма Иновации и конкурентоспособст и в един
от договорите за изграждане и развитие на центрове за компетентност по
оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.
Предстои подписване и на договор по проекта за изграждане на Център за
върхови постижения по информатика и ИКТ, по който Институтът е
координатор. Има решение на Министерския съвет за финансиране на
националната пътна карта за научна инфраструктура и Институтът е
координатор по две и партньор по една от инфраструктурите. Всичко това е
постигнато благодарение на усилията, положени през последните две
години и половина. Благодари на всички колеги, които са допринесли за тези
резултати като отбеляза и приноса на проф. Иван Димов, на министъра на
образованието и науката и на комисар Мария Габриел.
Проф. Ив. Димов също отбеляза, че Институтът е изключително
успешен, колективът и резултатите са много силни, но сега трябва да се
мисли как ще изпълняваме тези проекти и как ще привличаме млади колеги,
защото ни чака много усилена работа. Благодари на всички колеги, които са
допринесли за постигането на тези резултати и за активното сътрудничество
с Министерството на образованието и науката.
4.4. Доц. Кр. Георгиев обърна внимание, че следващата година
предстои атестиране на научния състав на Института и изказа своето мнение
и мнението на доц. Агре, като членове на Атестационната комисия, провела
двете последни атестации, че трябва да се избере нова атестационна
комисия, която да има време да подготви документите и да ги обяви
достатъчно рано преди атестацията. Предложи да се помисли по този
въпрос.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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