БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
N9

Днес, 02.07.2014 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 за академичната длъжност „професор”.
2. Обсъждане на предложения за избор на научни журита по
процедури за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.
3. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурс за
академичната длъжност „главен асистент”.
4. Зачисляване в докторантура.
5. Прекратяване на докторантура.
6. Предложение за проект за съвместни научни изследвания.
7. Предложение за продължаване на трудов договор съгласно § 4 от
ПЗР на Устава на БАН.
8. Разни:
8.1. Предложение за номинация на д-р Слав Петров за наградата
„Джон Атанасов“ за 2014 г.
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, акад. К. Боянов, доц. д-р Д.
Димов, доц. д-р Зл. Илчева, 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, доц. д.т.н. Кр. Стоилова и доц. д-р Т. Тагарев.
ОТСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Т. Стоилов – командировка в чужбина,
доц. д-р Кр. Генова – в дългосрочен отпуск, доц. д-р Хр. Турлаков – по
болест, доц. д-р Кр. Георгиев, акад. В. Сгурев и д-р Р. Георгиева
(представител на младите учени) – в отпусук по майчинство.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
1.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по
конкурса за академичната длъжност „професор”, обявен за нуждите на
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секция „Йерархични системи” по спец. 02.21.10. „Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”,
професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и
автоматика” в ДВ бр. 7/24.01.2014 г. В конкурса участва един кандидат –
доц. д.т.н. Красимира Стоилова и научното жури единодушно предлага тя да
бъде избрана за „професор”.
Акад. Ив. Попчев подкрепи избора на кандидата и смята, че в
следващите години тя ще покаже още по-добри резултати.
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
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. 12, ал. 11 от Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности в БАН, за избора на професор е необходимо повече
от 1/4 от списъчния състав на НС да бъдат професори или доктори на
науките.
Предложи да бъде избрана комисия за провеждане на изборите с
председател проф. д-р Анета Караиванова и членове - доц. д-р Кирил
Алексиев и доц. д-р Димо Димов.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.
Беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС – 22 души. Редуциран списъчен състав – 19
души. Необходим кворум – 13. Присъстват 17 (без кандидатката).
Необходим брой професори или доктори на науките за избора – 6.
Присъстват 7. Гласували – 17. Резултат: 17 (седемнадесет) гласа „ЗА”.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
Р Е Ш И:
Избира доц. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова за „професор” по
спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в
различни области на науката”, професионално направление 5.2.
„Електротехника, електроника и автоматика”, в секция „Йерархични
системи”.
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1.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по
конкурса за академичната длъжност „професор”, обявен за нуждите на
секция „Информационни технологии в сигурността” по спец. 02.21.10.
„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката”, професионално направление 5.2. „Електротехника,
електроника и автоматика” в ДВ бр. 7/24.01.2014 г. В конкурса участва един
кандидат – доц. д-р Тодор Димитров Тагарев и научното жури единодушно
предлага той да бъде избран за „професор”.
Акад. К. Боянов подкрепи предложението на журито за избор на
кандидата.
Беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС – 22 души. Редуциран списъчен състав – 19
души. Необходим кворум – 13. Присъстват 17 (без кандидата). Необходим
брой професори или доктори на науките за избора – 6. Присъстват 7.
Гласували – 17. Резултат: 17 (седемнадесет) гласа „ЗА”.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
Р Е Ш И:
Избира доц. д-р Тодор Димитров Тагарев за „професор” по спец.
02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в
различни области на науката”, професионално направление 5.2.
„Електротехника, електроника и автоматика”, в секция „Информационни
технологии в сигурността”.
По т. 2 от дневния ред:
2.1. Проф. Ив. Димов представи доклад от проф. Т. Стоилов за
проведена предварителна защита на дисертацията на Елисавета Тричкова
“Оптимизация на процеси в информационни системи” за присъждане на
образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.21.10. „Приложение
на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”,
професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”.
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:
проф. д-р Идилия Бачкова – ХТМУ – София
проф. д-р Станимир Стоянов – ПУ „Паисий Хилендарски”
проф. д.н. Ганка Косекова – МУ – София
доц. д-р Иван Мустакеров – ИИКТ-БАН
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доц. д.т.н. Красимира Стоилова (научен ръководител) – ИИКТ-БАН
с резервни членове:
проф. д-р Нели Манева – ИМИ-БАН
проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 15.10.2014 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.
2.2. Проф. Ив. Димов представи доклад от проф. Т. Стоилов за
проведена предварителна защита на дисертацията на Красимир Тричков
“Моделиране и управление на информационни потоци” за присъждане на
образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.21.10. „Приложение
на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”,
професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”.
Акад. К. Боянов смята, че дейността на доц. Радослав Йошинов не е в
областта на информационните потоци, а е с медицинска насоченост и може
би е по-добре той да бъде резервен член, а предложеният за резервен член
доц. Николай Каканаков да е в основния състав на журито.
Акад. Ив. Попчев е съгласен, че дейността на доц. Йошинов не е в
областта на информационните потоци, на смята, че след като секцията е
взела решение да го предложи Научният съвет няма особени основания да
прави промени.
Доц. Кр. Стоилова поясни, че медицинската е само една от насоките
на дейността на доц. Йошинов, който е ръководител и на доста проекти,
свързани с трафика. Но смята, че предложението на акад. Боянов може да се
приеме.
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:
проф. д-р Гриша Спасов – ТУ – София, филиал в Пловдив
доц. д-р Николай Каканаков – ТУ – София, филиал в Пловдив
доц. д-р Георги Киров – ИСИР – БАН
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН
проф. д.т.н. Тодор Стоилов (научен ръководител) – ИИКТ – БАН
с резервни членове:
доц. д-р Радослав Йошинов – ЛТ – БАН
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доц. д-р Иван Мустакеров – ИИКТ – БАН
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 17.10.2014 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.
По т. 3 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклад от доц. Румен Андреев за
обявяване на конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по спец.
02.21.04. “Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално
направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” за секция
„Комуникационни системи и услуги”.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
ИИКТ да обяви конкурс за академичната длъжност „главен асистент”
за едно място в секция „Комуникационни системи и услуги” по спец.
02.21.04. “Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално
направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”, със срок 2 месеца от
публикуването в „Държавен вестник”.
По т. 4 от дневния ред:
4.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Ем. Атанасов за
проведения конкурс за редовна докторантура по спец. 01.01.12.
„Информатика”.
След направените разисквания, с явно гласуване, Научният съвет
единодушно
Р Е Ш И:
1. Да бъде зачислен в редовна докторантура Добромир Маринов
Георгиев по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление
4.6. „Информатика и компютърни науки”, в секция „Грид технологии и
приложения”, за срок от три години, считано от 01.09.2014 г.
Определя за негов научен ръководител доц. д-р Тодор Гюров.
2. Предлага да бъдат поискани от ЦО – БАН 2 бройки за редовна и 1
бройка за задочна докторантура по същата специалност за останалите трима
успешно представили се кандидати.
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4.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Д. Карастоянов за
проведения конкурс за редовна докторантура по спец. 02.21.10 „Приложение
на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”
и за задочна докторантура по спец. 02.21.07. „Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление”.
След направените разисквания, с явно гласуване, Научният съвет
единодушно
Р Е Ш И:
1. Да бъде зачислен в редовна докторантура Денис Сафидинов
Чикуртев по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на
кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление
5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, в секция „Вградени
интелигентни технологии”, за срок от три години, считано от 01.09.2014 г.
Определя за негов научен ръководител проф. д-р Димитър
Карастоянов.
2. Да бъде зачислена в задочна докторантура Венета Христова
Христова по спец. 02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на
информация
и
управление”,
професионално
направление
5.3.
„Комуникационна и компютърна техника”, в секция „Вградени
интелигентни технологии”, за срок от четири години, считано от 01.09.2014
г.
Определя за неин научен ръководител проф. д-р Димитър
Карастоянов.
3. Предлага да бъдат поискани от ЦО – БАН 1 бройка за редовна
докторантура по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на
кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление
5.3. „Комуникационна и компютърна техника” и 1 бройка за редовна
докторантура по спец. 02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на
информация
и
управление”,
професионално
направление
5.3.
„Комуникационна и компютърна техника” за останалите двама успешно
представили се кандидати в конкурса.
4.3. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Любка Дуковска за
зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на Маргарита
Николаева Терзийска.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
1. Да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка
Маргарита Николаева Терзийска за доразработване на дисертационен труд с
работно заглавие „Невронно-размити модели за целите на предсказващото
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управление”, по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално
направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”, в секция
„Интелигентни системи”, за срок от три години, считано от 01.08.2014 г.
2. Определя за нейни научни консултанти доц. д-р Любка Дуковска
(ИИКТ – БАН) и проф. д-р Михаил Петров (ТУ – София, филиал Пловдив).
3. Приема представения индивидуален план за работа на
докторантката през първата година от докторантурата й.
По т. 5 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи молбата на задочния докторант Димитър
Йорданов Гаджев за прекратяване на докторантурата, на осн. чл. 5 от
Правилника за специфичните условия за придобиване на научни степени и
за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с мнението на научния му
ръководител акад. Кирил Боянов.
След направените разисквания, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Докторантурата на задочния докторант Димитър Йорданов Гаджев да
бъде прекратена, считано от 07.07.2014 г., на осн. чл. 5. от Правилника за
специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности в ИИКТ.
По т. 6 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи
проекта
за
съвместни
научни
изследвания с Института за системни изследвания към Полската академия
на науките, на тема „Паралелни и разпределени изчислителни приложения“
с ръководител на проекта от българска страна доц. д-р Иван Лирков.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Подкрепя предложението за съвместен проект „Паралелни и
разпределени изчислителни приложения“ („Parallel and Distributed
Computing Practices”) с Института за системни изследвания на Полската
академия на науките.
По т. 7 от дневния ред:
Проф. Св. Маргенов представи доклада си за продължаване на
трудовото правоотношение на доц. д-р Димо Димов.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
Трудовото правоотношение с доц. д-р Димо Тодоров Димов да бъде
продължено с една година, съгласно параграф 4 от преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 01.09.2014 г.
По т. 8 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Галя Ангелова за
номиниране на д-р Слав Петров за наградата „Джон Атанасов“ за 2014 г.
След проведеното обсъждане, с явно гласуване, Научният съвет на
ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Номинира д-р Слав Орлинов Петров за наградата „Джон Атанасов“ за
2014 г.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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