БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№7

Днес, 29.06.2016 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 процедури за заемане на академичните длъжности
„професор“ и „доцент“.
2. Предложение за обявяване на конкурс за академичната длъжност
„доцент“ за нуждите на секция „Паралелни алгоритми“.
3. Избор на научно жури по конкурс за академичната длъжност
„доцент“.
4. Обсъждане на предложения, свързани с обучението в докторантура:
зачисляване, отчисляване, приемане на тема на дисертация, приемане на
конспекти за изпити по специалността от докторския минимум.
5. Разни:
5.1. Обсъждане на предложение за издигане на кандидатурата на д-р
Станислав Стойков за участие в конкурса за Наградата „Джон Атанасов“ за
2016 г.
5.2. Предложение за участие на ИИКТ в проекти.
5.3. Предложение за публикуване на материал в поредицата „Лекции
по компютърни науки и технологии на ИИКТ – БАН“.
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 Т. Гюров, доц. д-р Д. Димов, доц. д-р Л. Дуковска, 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, акад. В. Сгурев, доц.
д-р К. Симов, проф. д.т.н. Кр. Стоилова, доц. д-р Д. Тодоров, доц. д-р Ст.
Фиданова и гл. ас. д-р Ст. Стойков – представител на младите учени.
ОТСЪСТВАХА: проф. д.м.н. Г. Ангелова, доц. д-р Ем. Атанасов и
проф. д-р Т. Тагарев – командировка в чужбина, проф. д-р А. Караиванова и
проф. д.т.н. Т. Стоилов.
По т. 1.1. не присъства доц. д-р Стефка Фиданова.
По т. 1.2. не присъства гл. ас. д-р Станислав Стойков.
КВОРУМ ИМА.
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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
секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.12. „Информатика
(Стохастични методи за оптимизационни задачи)”, професионално
направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” в ДВ бр. 9/02.02.2016
г. В конкурса участва един кандидат – доц. д-р Стефка Фиданова и научното
жури единодушно предлага тя да бъде избрана за „професор”.
Акад. К. Боянов отбеляза, че кандидатката гледа изключително
сериозно на своето развитие, има доста участия в международни научни
форуми, има контакти и изрази подкрепата си за нейния избор за
„професор“.
Акад. В. Сгурев сподели, че, като рецензент по конкурса, му е било
много интересно да се запознае с резултатите от научната работа на доц.
Фиданова. Тя има изключително добри наукометрични показатели, които
правят много силно впечатление. Което не пречи да отбележи и своите
критични забележки – препоръки. В публикациите на кандидатката никъде
не се борави с изчислителна сложност, която много добре може да
характеризира нейния метод. Хубаво е да се направят усилия и да се направи
тази оценка на изчислителната сложност, тъй като има и други методи, за
които се знае тази оценка. Освен това смята, че трябва да се направи пълна
математизация на този метод, което ще му даде една хубава завършеност. Но
всичко, представено по конкурса, е достатъчно убедително за академичната
длъжност „професор“.
Доц. Кр. Георгиев също подкрепи избора на доц. Фиданова за
„професор“. Като председател на атестационната комисия в Института
отбеляза, че кандидатката покрива добре всички показатели на
атестационната карта и заема най-високото място в категорията на
доцентите.
Проф. Д. Карастоянов добави, че доц. Фиданова е много съвестна,
отзивчива и отговорна – човек, на когото може да се разчита, че и от една
дума ще свърши това, за което е поела ангажимент.
След прекратяване на разискванията, 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
2

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 Димитър Карастоянов и членове - доц. д-р Кирил
Алексиев и доц. д-р Любка Дуковска.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.
Беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 24 души. Редуциран списъчен
състав (до 1/6 от списъчния състав) – 21 души. Необходим кворум – 14.
Присъстват 19. Необходим брой професори или доктори на науките за
избора – 7. Присъстват 8. Гласували – 19. Резултат: 19 (деветнадесет) гласа
„ЗА”.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
Р Е Ш И:
Избира доц. д-р Стефка Стоянов Фиданова за „професор” по спец.
01.01.12. „Информатика (Стохастични методи за оптимизационни задачи)”,
професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”, в
секция „Паралелни алгоритми”.
1.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по
конкурса за академичната длъжност „доцент”, обявен за нуждите на секция
„Научни пресмятания” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и
приложения на математиката (Приложения в динамика на конструкциите)”,
професионално направление 4.5. „Математика” в ДВ бр. 9/02.02.2016 г. В
конкурса участва един кандидат – гл. ас. д-р Станислав Димитров Стойков и
научното жури единодушно предлага той да бъде избран за „доцент”.
Чл.-кор. Св. Маргенов отбеляза, че кандидатът е дошъл в Института
след като е защитил дисертация в Португалия и много бързо се е интегрирал
в средата тук – взел е участие в подготовката, а след това и в изпълнението
на проекта AcomIn, като, при положение, че е дошъл с една много хубава
тематика, е разширил своята дейност. И в организационния живот на
секцията се включва активно, и по наукометрия отговаря на всички
изисквания за академичната длъжност „доцент“.
След прекратяване на обсъждането беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС – 25 души. Редуциран списъчен състав – 22
души. Необходим кворум – 15. Присъстват 20. Гласували – 20. Резултат: 19
(деветнадесет) гласа „ЗА” и 1 (една) „БЯЛА БЮЛЕТИНА“.
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Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
Р Е Ш И:
Избира главен асистент д-р Станислав Димитров Стойков за
„доцент” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на
математиката (Приложения в динамика на конструкциите)”, професионално
направление 4.5. „Математика”, в секция „Научни пресмятания”.
1.3. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по
конкурса за академичната длъжност „доцент”, обявен за нуждите на секция
„Комуникационни системи и услуги” по спец. 01.01.12. „Информатика
(Комуникационни системи и услуги)”, професионално направление 4.6.
„Информатика и компютърни науки” в ДВ бр. 9/02.02.2016 г. В конкурса
участва един кандидат – гл. ас. д-р Нина Христова Добринкова и научното
жури единодушно предлага тя да бъде избрана за „доцент”.
Доц. Р. Андреев допълни, че секцията има нужда от подмладяване на
хабилитирания състав и трябва да се използва наличието на активен млад
кандидат, който отговаря на всички изисквания за „доцент“.
След прекратяване на обсъждането беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС – 25 души. Редуциран списъчен състав – 22
души. Необходим кворум – 15. Присъстват 20. Гласували – 20. Резултат: 15
(петнадесет) гласа „ЗА”, 3 (три) „ПРОТИВ“ и 2 (две) „БЕЛИ БЮЛЕТИНИ“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
Р Е Ш И:
Избира главен асистент д-р Нина Христова Добринкова за
„доцент” по спец. 01.01.12. „Информатика (Комуникационни системи и
услуги)”, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни
науки”, в секция „Комуникационни системи и услуги”.
По т. 2 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада си за обявяване на конкурс
за академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.5.
“Математика”, спец. 01.01.09. “Изчислителна математика (Монте Карло
анализ на чувствителността и решаване на интегрални уравнения)”, за
нуждите на секция „Паралелни алгоритми”.
Проф. Ив. Димов подкрепи
предложението
и
допълни,
че
потенциалният кандидат Райна Георгиева работи много упорито и покрива
всички изискуеми критерии.
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С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
ИИКТ да обяви конкурс за академичната длъжност „доцент“ по
професионално направление 4.5. “Математика”, спец. 01.01.09.
“Изчислителна математика (Монте Карло анализ на чувствителността и
решаване на интегрални уравнения)” за нуждите на секция „Паралелни
алгоритми“, със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник”.
По т. 3 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Галя Ангелова за избор
на научно жури по конкурса за академичната длъжност „доцент” по
професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, спец.
01.01.12. “Информатика”, обявен за нуждите на секция „Лингвистично
моделиране и обработка на знания” в ДВ бр. 44/10.06.2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава предложения от секция „Лингвистично моделиране и
обработка на знания” състав на научно жури за провеждане на конкурса за
академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.6.
“Информатика и компютърни науки”, спец. 01.01.12. “Информатика”, обявен
в ДВ бр. 44/10.06.2016 г.:
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
доц. Кирил Симов – ИИКТ-БАН
доц. Петя Осенова – ИИКТ-БАН и СУ „Св. Кл. Охридски”
и резервни членове:
доц. Красимира Иванова – ИМИ-БАН
доц. Стоян Михов – ИИКТ-БАН
По т. 4 от дневния ред:
4.1. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Емануил Атанасов,
председател на комисията за провеждане на конкурса за докторанти по
докторска програма “Информатика”, обявен в ДВ бр. 20/15.03.2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
Да бъдат зачислени:
1. ЖАНЕТА СТЕФЧОВА СЕВОВА в редовна докторантура по
професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”,
докторска програма "Информатика”, за срок от три години, считано от
01.10.2016 г. в секция “Интелигентни системи” с научен ръководител доц.
д-р Вера Ангелова;
2. Теодор Тошков Симчев в редовна докторантура по професионално
направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, докторска програма
"Информатика”, за срок от три години, считано от 01.10.2016 г. в секция
“Грид технологии и приложения” с научен ръководител доц. д-р Емануил
Атанасов.
4.2. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Любка Дуковска за
отчисляване с право на защита на докторанта на самостоятелна подготовка
Стефан Любомиров Койнов, считано от 01.07.2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Считано от 01.07.2016 г. да бъде отчислен с право на защита
докторантът на самостоятелна подготовка Стефан Любомиров Койнов.
4.3. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Любка Дуковска за
отчисляване с право на защита на докторанта на самостоятелна подготовка
Величко Георгиев Джамбов, считано от 01.07.2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Считано от 01.07.2016 г. да бъде отчислен с право на защита
докторантът на самостоятелна подготовка Величко Георгиев Джамбов.
4.4. Проф. Ив. Димов представи предложението на доц. Кирил
Алексиев за утвърждаване на тема на дисертацията на редовната
докторантка Маргарита Дикова.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава следната тема на дисертационния труд на редовната
докторантка Маргарита Дикова: „Оптимизация на транспортния трафик в
София“.
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4.5. Проф. Ив. Димов представи предложените конспекти за изпити
по специалността от докторския минимум на докторанти.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема приложените конспекти за изпити по специалността от
докторския минимум на:
- редовната докторантка Бистра Захариева;
- редовния докторант Борислав Даскалов;
- задочния докторант Георги Евтимов;
- редовната докторантка Маргарита Дикова;
- редовния докторант Александър Попов;
- доторанта на самостоятелна подготовка Йенс Колер.
По т. 5 от дневния ред:
5.1. Проф. Ив. Димов представи предложението на чл.-кор. Светозар
Маргенов за подкрепа на кандидатурата на д-р Станислав Стойков за
участие в конкурса за Наградата „Джон Атанасов“ за 2016 г.
Чл.-кор. Св. Маргенов допълни, че Станислав Стойков има много
сериозни шансове да кандидатства достойно с резултатите, които е получил.
През последната година той е подобрил и наукометрията си, която също е
много важна в този конкурс, и се е съгласил да участва, като с това се
продължава традицията млади учени от Института да участват успешно в
този конкурс.
Проф. Ив. Димов смята, че Станислав Стойков е много достоен
кандидат за тази награда. Той много добре навлиза в близки области и
получава резултати в кратки срокове.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Подкрепя кандидатурата на доц. д-р Станислав Димитров Стойков за
участие в конкурса за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на
Република България за 2016 г.
5.2. Проф. Ив. Димов представи предложението на чл.-кор. Светозар
Маргенов за подкрепа на участието на ИИКТ в два проекта, като добави, че
Научният съвет е добре запознат и с двете предложения, които, според него,
са стратегически за Института.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
Подкрепя участието на ИИКТ в проектите:
1. Centre of Excellence for Mathematical Modeling and Advanced
Computing H2020, Teaming Phase 2, с ръководител от страна на
ИИКТ чл.-кор. Светозар Маргенов;
2. HPC-Cloud-based Simulation of Radio-Frequency Tumor Ablation
Fortisimo-2 Call-1, с ръководител от страна на ИИКТ проф. д-р
Анета Караиванова.
5.3. Доц. Г. Агре представи предложението си за публикване в
поредицата „Лекции по компютърни науки и технологии на ИИКТ – БАН“
на учебниците на френски език „Statistique descriptive“ („Дискриптивна
статистика“) и „Statistique inferentielle“ („Статистическо оценяване
(обобщаваща статистика)“) с автор доц. д-р Вера Ангелова. Представени са
рецензии, съгласно изискванията на поредицата, от гл. ас. д-р Янчо Тодоров.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Учебниците „Statistique descriptive“ („Дискриптивна статистика“) и
„Statistique inferentielle“ („Статистическо оценяване (обобщаваща
статистика)“), с автор доц. д-р Вера Ангелова, да бъдат публикувани на
френски език в поредицата „Лекции по компютърни науки и технологии на
ИИКТ – БАН“.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/
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