БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 14.09.2016 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. Избор за академичната длъжност „главен асистент“.
2. Избор на научно жури по конкурс за академичната длъжност
„доцент“.
3. Отчисляване на докторанти.
4. Разни:
4.1. Актуализиране на бюджета на ИИКТ за 2016 г.
4.2. Информация относно предстоящата атестация на учените в
ИИКТ.
4.3. Предложение за включване на специализиран курс към Центъра
за обучение на БАН.
4.4. Предложение за приемане на конспект за изпит по
специалността от докторския минимум на редовен докторант.
4.5. Предложение за продължаване на трудов договор, съгласно § 4,
ал. 2 от ПЗР на Устава на БАН.
ПРИСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Ив. Димов – председател, 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, доц. д-р Л. Дуковска, доц. д-р Зл. Илчева, проф.
д-р А. Караиванова, проф. д-р Д. Карастоянов, чл.-кор. Св. Маргенов, доц.
д-р Вл. Монов, проф. д-р Ив. Мустакеров, акад. Ив. Попчев, 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 доц. д-р Ст. Стойков – представител на
младите учени.
ОТСЪСТВАХА: проф. д-р Ст. Фиданова – командировка в чужбина
и акад. В. Сгурев.
КВОРУМ ИМА.
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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. 2/08.04.2016 г. Предложението на научното жури е единственият
кандидат в конкурса ас. д-р Станислав Николаев Харизанов да бъде избран
за „главен асистент“.
Бе избрана комисия за провеждане на тайното гласуване в състав:
Председател:
проф. КрасимираСтоилова
Членове:
доц. Любка Дуковска
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. Редуцира се един. Редуцираният списъчен състав за
гласуването е 24 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. 16 души, а за избора е необходимо мнозинство повече от ½ от
редуцирания списъчен състав на Научния съвет, т. е. 13 гласа.
Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували
23 (двадесет и трима), от които 22 (двадесет и двама) с „ДА“ и 1 (един) с
невалидна бюлетина.
Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ
ИЗБРА
асистент д-р Станислав Николаев Харизанов за „главен асистент“ по
специалност 01.01.09. „Изчислителна математика“, професионално
направление 4.5. „Математика“ в секция „Научни пресмятания“.
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Пенчо Маринов за
избор на научно жури по конкурса 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)“, обявен за нуждите на секция
„Паралелни алгоритми“ в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
Утвърждава предложения от секция „Паралелни алгоритми“ състав
на научно жури за провеждане на конкурса 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)“, обявен в ДВ бр.
64/16.08.2016 г.:
проф. Стефка Димова – пенсионер, гост-професор в СУ „Св. Кл.
Охридски“
проф. Снежана Гочева – Илиева – ПУ „Св. П. Хилендарски“
проф. Марусия Божкова – СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. Иван Димов – ИИКТ – БАН
проф. Анета Караиванова – ИИКТ – БАН
проф. Стефка Фиданова – ИИКТ – БАН
доц. Михаил Недялков – ИИКТ – БАН
и резервни членове:
доц. Младен Савов – ИМИ – БАН
доц. Тодор Гюров – ИИКТ – БАН
По т. 3 от дневния ред:
3.1. Проф. Ив. Димов представи доклада от проф. Тодор Стоилов за
отчисляване с право на защита на редовния докторант Илиян Аспарухов
Занкински, считано от 01.10.2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Считано от 01.10.2016 г. да бъде отчислен с право на защита
редовният докторант Илиян Аспарухов Занкински.
3.2. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Кирил Симов за
отчисляване с право на защита на задочната докторантка Гинка Васкова
Иванова, считано от 01.10.2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Считано от 01.10.2016 г. да бъде отчислена с право на защита
задочната докторантка Гинка Васкова Иванова.
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3.3. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Красимир Георгиев
за отчисляване с право на защита на задочния докторант Михаил Николаев
Гълъбов, считано от 01.10.2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Считано от 01.10.2016 г. да бъде отчислен с право на защита
задочният докторант Михаил Николаев Гълъбов.
По т. 4 от дневния ред:
4.1. Чл.-кор. Св. Маргенов запозна присъстващите с увеличението
на бюджетната субсидия за Института в размер на 35616 лв., необходими
за процедури по ЗРАСРБ, обезщетения по чл. 222 от КТ, стипендиии и
такса смет. Напомни, че това са фактическите разходи, които в течение на
годината се заявяват и възстановяват на Института за сметка на
централизирания бюджет.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложената актуализация на бюджета на ИИКТ за 2016 г.
4.2. Доц. Кр. Георгиев информира присъстващите, че подаването на
атестационните материали ще започне на 01.10.2016 г. и ще приключи на
31.10.2016 г., а през месец ноември те ще бъдат обработвани от
атестационната комисия. Отстранени са някои технически неточности в
документите за атестацията, които са достъпни на интернет страницата на
Института. В най-скоро време всички ръководители на секции ще получат
информация какво трябва да се направи.
4.3. Проф. Ив. Димов представи предложението на доц. Васил
Гуляшки за включване на курса „Методи за оптимизация“ към
специализираните курсове на Центъра за обучение на БАН.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Предлага курсът „Методи за оптимизация“, с лектор доц. д-р Васил
Гуляшки, да бъде включен от Центъра за обучение на БАН в предлаганите
от него специализирани курсове за докторанти.
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4.4. Проф. Ив. Димов представи предложения от доц. Владимир
Монов конспект за изпита по специалността от докторския минимум на
редовния докторант Петър Росенов Томов.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложения конспект за изпита по специалността от
докторския минимум на редовния докторант Петър Росенов Томов,
съгласно приложението.
4.5. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада си за продължаване
на трудовото правоотношение на проф. д.т.н. Тодор Стоилов.
С явно гласуване, Научния съвет единодушно
Р Е Ш И:
Трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов
да бъде продължено с една година, съгласно § 4, ал. 2 от преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 19.10.2016 г.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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