БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
N 15

Днес, 28.11.2014 г., от 11:00 часа, се проведе първото заседание на
избрания на 12.11.2014 г. Научен съвет на ИИКТ.
ПРИСЪСТВАХА: 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, проф. д.т.н. Ив.
Димов, доц. д-р Л. Дуковска, доц. д-р Зл. Илчева, проф. д-р А. Караиванова,
проф. д.м.н. 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,
проф. д.т.н. Кр. Стоилова, проф. д-р Т. Тагарев, доц. д-р Д. Тодоров и гл. ас.
д-р Ст. Стойков – представител на младите учени.
ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Ст. Фиданова – командировка в чужбина,
проф. д-р Д. Карастоянов.
КВОРУМ ИМА.
Заседанието бе открито от директора на ИИКТ проф. Светозар
Маргенов. Той предложи и с явно гласуване присъстващите единодушно
приеха заседанието да се проведе по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Избор на председател, зам.-председател и секретар на Научния
съвет.
2. Утвърждаване на зам.-директори и научен секретар на ИИКТ.
3. Обсъждане на предложения за избор на научни журита по
процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”.
4. Разни:
4.1. Утвърждаване на индивидуални плановe на докторанти.
4.2. Приемане на отчети на теми от научноизследователския план.
По т. 1 от дневния ред:
Проф. Св. Маргенов предложи за председател на НС проф. д.т.н.
Иван Димов, за зам.-председател – проф. д.т.н. Красимира Стоилова, и за
секретар – Диана Георгиева.
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Акад. К. Боянов подкрепи предложението.
Проф. Св. Маргенов предложи да бъде избрана Комисия за
провеждане на избора с тайно гласуване в състав: председател – доц. д-р
Кирил Алексиев, и членове: доц. д-р Любка Дуковска и доц. д-р Кирил
Симов.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.
Беше проведено тайно гласуване със следния резултат:
за проф. д.т.н. Иван Димов за председател на НС – 22 гласа „ЗА“ и 1
„ПРОТИВ“;
за проф. д.т.н. Красимира Стоилова за зам.-председател на НС – 20
гласа „ЗА“ и 3 „ПРОТИВ“;
за Диана Георгиева за секретар на НС – 23 гласа „ЗА“.
Списъчният състав на Научния съвет е от 25 члена. Съгласно чл. 39,
ал. 1 от Устава на БАН, за избора на председател, зам.-председател и
секретар на НС е необходимо мнозинство повече от половината от
списъчния състав, т. е. 13 гласа.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет
И З Б Р А:
- проф. д.т.н. Иван Томов Димов – за председател на НС;
- доц. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова – за зам.-председател на НС;
- Диана Георгиева Георгиева – за секретар на НС.
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Св.Маргенов предложи Институтът да има трима зам.директори и това да са: проф. д-р Иван Мустакеров, доц. д-р Красимир
Георгиев и доц. д-р Тодор Гюров. За научен секретар предложи доц. д-р
Геннадий Агре.
Акад. К. Боянов подкрепи предложението.
Акад. В. Сгурев също смята, че предложението е добро.
Съгласно чл. 40 от Устава на БАН, Научният съвет утвърждава
предложените от директора заместник-директори и научен секретар с
мнозинство повече от половината от списъчния си състав, т. е. с 13 гласа.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно (23 гласа „ЗА“)
У Т В Ъ Р Д И:
за заместник-директори на ИИКТ:
проф. д-р Иван Мустакеров;
доц. д-р Красимир Георгиев;
доц. д-р Тодор Гюров;
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за научен секретар на ИИКТ:
доц. д-р Геннадий Агре
По т. 3 от дневния ред:
3.1. Проф. Ив. Димов представи
предложението
на
секция
„Паралелни алгоритми” за състав на научното жури по конкурса за
академичната длъжност „доцент” по специалност 01.01.13. „Математическо
моделиране
и
приложения
на
математиката
(приложения
в
микроелектрониката)”, професионално направление 4.5. “Математика”,
обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава предложения от секция „Паралелни алгоритми” състав на
научно жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност „доцент”
по специалност 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на
математиката (приложения в микроелектрониката)”, професионално
направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ - БАН
2. доц. д.м.н. Михаил Недялков – ИИКТ - БАН
3. доц. д-р Цветан Остромски – ИИКТ - БАН
4. доц. д-р Емануил Атанасов – ИИКТ - БАН
5. проф. д.м.н. Андрей Андреев – ТУ - Габрово
6. проф. д.ф.н. Анна Пройкова – СУ „Св. Кл. Охридски“
7. проф. д.м.н. Стефан Стефанов – ИМех - БАН
резервни членове:
1. доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ - БАН
2. проф. д-р Петко Витанов – ЦЛ СЕНЕИ
3.2. Проф. Ив. Димов представи предложението на секция „Научни
пресмятания” за състав на научните журита по конкурсите за академичната
длъжност „доцент” по специалност 01.01.09. „Изчислителна математика
(научни пресмятания)” и специалност 01.01.13. „Математическо моделиране
и приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)”,
професионално направление 4.5. “Математика”, обявени в ДВ бр.
86/17.10.2014 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
І. Утвърждава предложения от секция „Научни пресмятания” състав
на научно жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност
„доцент” по специалност 01.01.09. „Изчислителна математика (научни
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пресмятания)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ
бр. 86/17.10.2014 г.:
1. проф. Стефка Димова – ФМИ
2. чл.-кор. Стефан Радев – ИМех – БАН
3. проф. Михаил Тодоров – ТУ - София
4. проф. Иван Димов – ИИКТ - БАН
5. доц. Иван Лирков – ИИКТ - БАН
6. доц. Цветан Остромски – ИИКТ - БАН
7. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ – БАН
резервни членове:
1. доц. Иван Бажлеков – ИМИ - БАН
2. проф. Анета Караиванова – ИИКТ – БАН
ІІ. Утвърждава предложения от секция „Научни пресмятания” състав
на научно жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност
„доцент” по специалност 01.01.13. „Математическо моделиране и
приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)”,
професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр.
86/17.10.2014 г.:
1. проф. Светослав Марков – ИМИ - БАН
2. проф. Михаил Тодоров – ТУ - София
3. доц. Татяна Черногорова – ФМИ
4. проф. Светозар Маргенов – ИИКТ – БАН
5. проф. Анета Караиванова – ИИКТ – БАН
6. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ – БАН
7. доц. Пенчо Маринов – ИИКТ – БАН
резервни членове:
1. доц. Милена Димова – ИМИ – БАН
2. доц. Иван Лирков – ИИКТ - БАН
3.3. Проф. Ив. Димов представи предложението на секция „Грид
технологии и приложения” за състав на научното жури по конкурса за
академичната длъжност „доцент” по специалност 01.01.12. „Информатика
(Грид технологии и приложения)”, професионално направление 4.6.
“Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава предложения от секция „Грид технологии и приложения”
състав на научно жури за провеждане на конкурса за академичната
длъжност „доцент” по специалност 01.01.12. „Информатика (Грид
технологии и приложения)”, професионално направление 4.6. “Информатика
и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.:
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1. проф. Евгения Стоименова – ИМИ – БАН
2. проф. Марусия Божкова – ФМИ – БАН
3. доц. Николай Манев – ИМИ – БАН
4. проф. Светозар Маргенов – ИИКТ – БАН
5. проф. Иван Димов – ИИКТ – БАН
6. доц. Тодор Гюров – ИИКТ – БАН
7. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ – БАН
резервни членове:
1. проф. Михаил Тодоров – ТУ – София
2. доц. Иван Лирков – ИИКТ - БАН
По т. 4 от дневния ред:
4.1. Проф. Ив. Димов представи предложените
планове за работа на докторанти.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно

индивидуални

Р Е Ш И:
1. Приема индивидуалния учебен план за 2014/2015 г. на редовната
докторантка Йоана Атанасова Иванова и утвърждава следната тема на
дисертацията й: „Моделиране на въздействия на киберзаплахи върху
критична инфраструктура”.
2. Приема индивидуалния учебен план за 2014/2015 г. на задочния
докторант Добромир Маринов Георгиев и утвърждава следната тема на
дисертацията му: „Методи и софтуерни средства за оптимално използване
на хетерогенни изчислителни средства”.
4.2. Проф. Ив. Димов представи отчета на проекта за съвместни
научни изследвания „Разработка на интелигентни методи и средства за
вземане на решения в информационни системи за управление”.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема извършената работа по проекта за съвместни научни
изследвания „Разработка на интелигентни методи и средства за вземане на
решения в информационни системи за управление” с Института по
проблеми за предаване на информация на Руската академия на науките, с
ръководител доц. д-р Татяна Атанасова.
4.3. Проф. Ив. Димов представи отчета на проекта за съвместни
научни изследвания „Паралелни и разпределени изчислителни приложения”.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
Приема извършената работа по проекта за съвместни научни
изследвания „Паралелни и разпределени изчислителни приложения” с
Института по компютърни науки на Полската академия на науките, с
ръководител доц. д-р Иван Лирков.
4.4. Проф. Ив. Димов представи отчета на проекта по ОП „Развитие
на конкурентноспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“
„Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в
МСП”.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема извършената работа по проекта по ОП „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“
„Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в
МСП”, с ръководител от страна на ИИКТ доц. д-р Владимир Монов.
4.5. Проф. Ив. Димов представи отчета на проекта „Моделиране,
анализ и оптимизация в информационни и управляващи системи”.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема извършената работа по проекта „Моделиране, анализ и
оптимизация в информационни и управляващи системи”, с ръководител доц.
д-р Владимир Монов.
4.6. Проф. Ив. Димов представи отчета на проекта „Интелигентно
управление на комплексни системи при висока степен на неопределеност и
риск”.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема извършената работа по проекта „Интелигентно управление на
комплексни системи при висока степен на неопределеност и риск”, с
ръководител доц. д-р Любка Дуковска.
СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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