БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
N7

Днес, 12.05.2014 г., от 13:00 часа, се проведе заседание на Научния
съвет на ИИКТ по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Избори за академичната длъжност „главен асистент”.
2. Обсъждане на предложение за избор на научно жури по процедура
за академичната длъжност „професор”.
3. Обсъждане на предложения за избор на научни журита по
процедури за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.
4. Обсъждане на заявката на ИИКТ за конкурса за докторанти за 2014 2015 г.
5. Приемане на конспект за изпит по специалността от докторски
минимум на редовен докторант.
6. Обсъждане на предложение за издаване на монография в
Академичното издателство „Марин Дринов”.
ПРИСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Ив. Димов – председател, доц. д-р Г.
Агре, доц. д-р К. Алексиев, доц. д-р В. Ангелова, проф. д.м.н. Г. Ангелова,
доц. д-р Р. Андреев, доц. д-р Ем. Атанасов, доц. д-р Кр. Георгиев, доц. д-р Д.
Димов, проф. д-р А. Караиванова, проф. д-р Д. Карастоянов, проф. д.м.н. Св.
Маргенов, доц. д-р Вл. Монов, доц. д-р Ив. Мустакеров, акад. Ив. Попчев,
проф. д.т.н. Т. Стоилов и доц. д.т.н. Кр. Стоилова.
ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Т. Тагарев – командировка в чужбина, доц.
д-р Хр. Турлаков – по болест, акад. К. Боянов, акад. В. Сгурев, доц. д-р Зл.
Илчева, доц. д-р Кр. Генова и д-р Р. Георгиева (представител на младите
учени.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада от научното жури, провело
конкурса за академичната длъжност „главен асистент” по спец. 01.01.09.
„Изчислителна
математика”,
професионално
направление
4.5.
„Математика”, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания” в ДВ бр.
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7/24.01.2014 г. Предложението на научното жури е единствената кандидатка
в конкурса д-р Мария Димитрова Лимбъри да бъде избрана за „главен
асистент”.
Представи и доклада от научното жури, провело конкурса за
академичната длъжност „главен асистент” по спец. 01.01.13.
„Математическо
моделиране
и
приложение
на
математиката”,
професионално направление 4.5. „Математика”, обявен за нуждите на
секция „Научни пресмятания” в ДВ бр. 7/24.01.2014 г. Предложението на
научното жури е единственият кандидат в конкурса д-р Станислав Димитров
Стойков да бъде избран за „главен асистент”.
Проф. Г. Ангелова е имала възможност да се запознае с дейността на
Станислав Стойков и е много доволно от неговите резултати. Чула е и
мнението на проф. Краус за работата и резултатите на Мария Лимбъри.
Твърдо подкрепя и двете предложения.
Проф. Ив. Димов също подкрепя и двете предложения за избор.
Кандидатите работят много усилено и имат сериозна научна продукция.
Проф. Кр. Стоилова се е запознала (във връзка с неотдавна
направената атестация) с публикациите на кандидатите. Също подкрепя
предложението за избор и на двамата.
Бе избрана комисия за провеждане на тайното гласуване в състав:
председател:
проф. Анета Караиванова
членове:
доц. Кирил Алексиев
доц. Владимир Монов
Списъчният състав на Научния съвет е 23 члена. Съгласно чл. 10, ал.
12 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
за заемане на академични длъжности в БАН той може да бъде редуциран до
1/6, т.е. с 3 души. Редуцират се двама от членовете на НС - един в
командировка в чужбина и един по болест. Редуцираният списъчен състав за
гласуването е 21 члена. Съгласно чл. 10, ал. 12 от Правилника за условията и
реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични
длъжности в БАН необходимият кворум е 2/3 от редуцирания списъчен
състав, т.е. 14 души, а за избора е необходимо мнозинство повече от 1/2 от
редуцирания списъчен състав на Научния съвет, т.е. 11 гласа.
Бяха проведени две отделни тайни гласувания, резултатите от което са:
гласували 17, от които 17 (седемнадесет) с „ДА” и за двамата кандидати.
Въз основа на резултатите от гласуванията, Научният съвет на ИИКТ
ИЗБРА
1. д-р Мария Димитрова Лимбъри за „главен асистент” по
специалност 01.01.09. „Изчислителна математика”, професионално
направление 4.5. „Математика”.
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2. д-р Станислав Димитров Стойков за „главен асистент” по
специалност 01.01.13. „Математическо моделиране и приложение на
математиката”, професионално направление 4.5. „Математика”.
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи
предложението
на
секция
„Информационни процеси и системи за вземане на решения” за състав на
научното жури по конкурса за академичната длъжност „професор” по
специалност 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6.
“Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 31/04.04.2014 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава предложения от секция „Информационни процеси и
системи за вземане на решения” състав на научно жури за провеждане на
конкурса за академичната длъжност „професор” по специалност 01.01.12.
„Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и
компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 31/04.04.2014 г.:
1. акад. Васил Сгурев
2. акад. Иван Попчев
3. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ - БАН
4. доц. д-р Георги Глухчев
5. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ - БАН
6. проф. Иванка Павлова – УниБИТ
7. доц. Славка Славова – УниБИТ
резервни членове:
1. доц. Георги Димитров – УниБИТ
2. доц. Вера Ангелова – ИИКТ - БАН
По т. 3 от дневния ред:
3.1. Проф. Ив. Димов представи своя доклад за проведена
предварителна защита на дисертацията на Мирослав Василев Шиндаров
“Алгоритъм за оптимизиране по метода на мравките за построяване на
безжична сензорна мрежа” за присъждане на образователната и научна
степен “доктор” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално
направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ:
1. Определя научно жури по процедурата в състав:
доц. д-р Стефка Фиданова (научен ръководител)
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чл.-кор. Красимир Атанасов - ИБФБМИ-БАН
доц. д-р Олимпия Роева — ИБФБМИ-БАН
доц. д-р Стоян Порязов – ИМИ-БАН
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН
с резервни членове:
доц. д-р Таня Пенчева — ИБФБМИ-БАН
проф. д-р Анета Караиванова ИИКТ-БАН
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 28.08.2014 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
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 утвърди състава на научното
жури и датата на защитата.
3.2. Проф. Ив. Димов представи доклад от доц. Любка Дуковска за
проведена предварителна защита на дисертацията на Веселина Ангелова
Вълканова “Изследвания на виртуално образователно пространство в
средното училище” за присъждане на образователната и научна степен
“доктор” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление
4.6. „Информатика и компютърни науки”.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ:
1. Определя научно жури по процедурата в състав:
акад. Иван Попчев (научен ръководител)
проф. д-р Аврам Ескенази - ИМИ-БАН
проф. д-р Даниела Орозова – Бургаски свободен университет
проф. д-р Пенка Рангелова – ПУ “Паисий Хилендарски”
доц. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН
с резервни членове:
проф. д-р Станимир Стоянов – ПУ “Паисий Хилендарски”
доц. д-р Любка Дуковска – ИИКТ-БАН
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 28.08.2014 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
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 утвърди състава на научното
жури и датата на защитата.
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По т. 4 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов
представи
постъпилите
предложения
за
докторантури за конкурс за 2014/2015 г.
След направените разисквания, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
ИИКТ да направи следната заявка за докторантури в конкурса за
учебната 2014/2015 г.:
№

Шифър

1.

4

1.1.

4.6
01.01.09.
01.01.12.
01.01.13.

2.
2.1.

5.
5.3.
02.21.04.
02.21.07.

област на висше образование,
професионално направление и
докторска програма
Природни науки, математика и
информатика
Информатика и компютърни
науки
Изчислителна математика
Информатика
Математическо моделиране и
приложение на математиката
Технически науки
Комуникационна и компютърна
техника
Компютърни системи, комплекси
и мрежи
Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление

Форма на обучение
Редовно Задочно

1
2

0
0

1

0

1

0

1

0
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0

По т. 5 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи предложения конспект за изпит по
специалността от докторския минимум на редовния докторант Александър
Кирилов Александров.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложения конспект за изпит по специалността от
докторския минимум на редовния докторант Александър Кирилов
Александров.
По т. 6 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклад от доц. Румен Андреев за
отпечатване на монография в Академичното издателство „Марин Дринов”.
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Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема изготвените рецензии от доц. д-р Георги Глухчев и доц. д-р
Румен Андреев за монографията “A New Approach to Data Hiding for WebBased Applications” с автори доц. д-р Златолилия Илчева и гл. ас. д-р
Светозар Илчев и дава съгласие за отпечатването й в Академичното
издателство „Марин Дринов”.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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