БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 14.10.2015 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. Избори за академичната длъжност „главен асистент”.
2. Избор на научно жури по процедура за придобиване на
образователната и научна степен „доктор”.
3. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: отчисляване от докторантура; удължаване на задочна
докторантура; приемане на конспекти за изпити по специалността за
редовния конкурс за редовни задочни докторантури 2015/2016 г.
4. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор,
съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН.
5. Разни:
5.1. Предложение за разрешаване на 1-годишен неплатен отпуск.
5.2. Предложение за проект за съвместни научни изследвания с
Белгия.
5.3. Предложение за избор на комисия за провеждане на атестацията
на учените в ИИКТ през 2016 г.
ПРИСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Ив. Димов - председател, доц. д-р Г.
Агре, 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 Зл. Илчева, проф. д-р Д.
Карастоянов, чл.-кор. Св. Маргенов, доц. д-р Вл. Монов, проф. д-р Ив.
Мустакеров, акад. Ив. Попчев, проф. д.т.н. Т. Стоилов, проф. д.т.н. Кр.
Стоилова, проф. д-р Т. Тагарев и доц. д-р Д. Тодоров,.
ОТСЪСТВА: доц. д-р К. Алексиев, доц. д-р Т. Гюров, доц. д-р Л.
Дуковска, проф. д-р А. Караиванова и доц. д-р Ст. Фиданова – командировка
в чужбина, доц. д-р Д. Димов, акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов и гл. ас. д-р
Ст. Стойков – представител на младите учени.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
1.1. Проф. Ив. Димов представи доклада от научното жури, провело
конкурса за академичната длъжност „главен асистент” по спец. 02.21.10.
„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни
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области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника,
електроника и автоматика”, обявен за нуждите на секция „Йерархични
системи“ в ДВ бр. 49/30.06.2015 г. Предложението на научното жури е
единственият кандидат в конкурса д-р Елисавета Димитрова Тричкова да
бъде избрана за „главен асистент”.
Бе избрана комисия за провеждане на тайното гласуване в състав:
председател:
проф. Красимира Стоилова
членове:
доц. Румен Андреев
доц. Владимир Монов
Списъчният състав на Научния съвет е 25 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 4 души. Редуцират се четирима. 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.
Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували
17, от които 17 (седемнадесет) с „ДА”.
Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ
ИЗБРА
д-р Елисавета Димитрова Тричкова за „главен асистент” по специалност
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“.
1.2. Проф. Ив. Димов представи доклада от научното жури, провело
конкурса за академичната длъжност „главен асистент” по спец. 02.07.20.
„Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3.
“Комуникационна и компютърна техника”, обявен за нуждите на секция
„Йерархични системи“ в ДВ бр. 49/30.06.2015 г. Предложението на научното
жури е единственият кандидат в конкурса д-р Владимир Николаев Иванов да
бъде избран за „главен асистент”.
Списъчният състав на Научния съвет е 25 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 4 души. Редуцират се четирима. 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
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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.
Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували
17, от които 17 (седемнадесет) с „ДА”.
Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ
ИЗБРА
д-р Владимир Николаев Иванов за „главен асистент” по специалност
02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление
5.3. “Комуникационна и компютърна техника” в секция „Йерархични
системи“.
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклад от доц. Любка Дуковска за
проведена предварителна защита на дисертацията на Маргарита Терзийска
“Невронно-размити модели за целите на предсказващото управление” за
присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска
програма „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и
компютърни науки”.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ:
1. Определя научно жури по процедурата в състав:
акад. Иван Попчев
акад. Минчо Хаджийски
проф. д-р Андон Топалов – ТУ – София, филиал Пловдив
доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ – БАН
доц. д-р Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (научен консултант)
с резервни членове:
доц. д-р Никола Шакев– ТУ – София, филиал Пловдив
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 29.01.2016 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. 3 от дневния ред:
3.1. Проф. Ив. Димов представи доклада си за отчисляване на
редовния докторант Венелин Тодоров.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Считано от 01.10.2015 г. редовният докторант ВЕНЕЛИН
ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ да бъде отчислен с право на защита.
3.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Красимир Георгиев
за продължаване на срока на задочната докторантура на Михаил Николаев
Гълъбов.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема атестацията на МИХАИЛ НИКОЛАЕВ ГЪЛЪБОВ и
предложението срокът на задочната му докторантура да бъде удължен с една
година, считано от 01.10.2015 г., както и индивидуалния план на докторанта
за 2015/2016 г.
3.3. Проф. Ив. Димов представи предложените конспекти за приемни
изпити за докторанти.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложените конспекти за приемни изпити за докторанти по
професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” –
докторска програма „Информатика”, по професионално направление 5.2.
„Електротехника, електроника и автоматика” – докторски програми
„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката” и „Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление”, и по професионално направление 5.3.
„Комуникационна и компютърна техника” – докторски програми
„Компютърни системи, комплекси и мрежи” и „Комуникационни мрежи и
системи”, съгласно приложенията.
По т. 4 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада си за продължаване на
трудовото правоотношение на проф. д.т.н. Тодор Стоилов.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
Трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов да
бъде продължено с една година, съгласно параграф 4 от преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 19.10.2015 г.
По т. 5 от дневния ред:
5.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на чл.-кор. Светозар
Маргенов за разрешаване на едногодишен неплатен отпуск на гл. ас. д-р
Мария Лимбъри.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Дава съгласие за ползване на едногодишен неплатен отпуск от гл. ас.
д-р Мария Лимбъри за постдокторантска специализация в университета на
Дуйсбург – Есен.
5.2. Проф. Ив. Димов представи проекта за съвместни научни
изследвания с Interunivesitair Microelectronica Centrum в Белгия, на тема
„Използване на многомащабна декомпозиция при сегментация на
медицински ултразвукови изображения и покадрови цифрови микроскопски
видеоизображения” („Application of the multiscale space in segmentation of
ultrasound and time-lapse microscopic images”) с ръководител на проекта от
българска страна доц. д-р Кирил Алексиев.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Подкрепя предложението за съвместен проект „Използване на
многомащабна декомпозиция при сегментация на медицински ултразвукови
изображения и покадрови цифрови микроскопски видеоизображения”
(„Application of the multiscale space in segmentation of ultrasound and timelapse microscopic images”) с Interunivesitair Microelectronica Centrum в
Белгия.
5.3. Чл.-кор. Св. Маргенов предложи, във връзка с предстоящата в
края на следващата година атестация на научния състав на Института,
Научният съвет да избере за срок от 3 години Комисия за подготовка и
провеждане на атестирането през 2016 г. в състав:
Председател:
доц. д-р Красимир Георгиев (зам.-директор)
и членове:
доц. д-р Геннадий Агре (научен секретар)
доц. д-р Румен Андреев (р-л на секция „КСУ”),
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която да предложи на Научния съвет до края на ноември 2015 г.
атестационни карти за атестацията.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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