БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№1
Днес, 25.01.2017 г., от 10:00 часа, се проведе заседание на Научния
съвет на ИИКТ по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Утвърждаване на научно жури по процедура за придобиване на
образователната и научна степен „доктор”.
2. Утвърждаване на научни журита по процедури за академичната
длъжност „главен асистент”.
3. Приемане на конспекти по конкурси за академичната длъжност
„главен асистент“.
4. Заявки за докторантури в допълнителния конкурс за учебната
2016/2017 г. и в редовния конкурс за учебната 2017/2018 година.
5. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: приемане на атестации, индивидуални планове и конспект за
изпит от докторския минимум.
6. Приемане на отчети на проекти от научноизследователския план.
7. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор,
съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН.
8. Разни: разрешение за ползване на продължителен неплатен отпуск
за постдокторска специализация.
9. Обсъждане и приемане на отчета за научноизследователската,
учебната и финансовата дейност на ИИКТ през 2016 г.
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,
акад. К. Боянов, доц. д-р Кр. Георгиев, 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, акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов, проф.
д.т.н. Т. Стоилов, проф. д.т.н. Кр. Стоилова, доц. д-р Д. Тодоров, доц. д-р Ст.
Фиданова.
ОТСЪСТВА: проф. д-р Т. Тагарев, доц. д-р Ем. Атанасов и доц. д-р Т.
Гюров – командировка в чужбина, доц. д-р Ст. Стойков – представител на
младите учени.
КВОРУМ ИМА.
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По т. 1 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклад от проф. Тодор Стоилов за
проведена предварителна защита на дисертацията на Станислав Димитров
Димитров „Приложение на законите на теорията на управлението в
програмни системи” за присъждане на образователната и научна степен
“доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на
кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление
5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ:
1. Утвърждава научно жури по процедурата в състав:
проф. д-р Гриша Спасов – ТУ – София, филиал Пловдив
проф. д-р Коста Бошнаков – ХТМУ – София
проф. д-р Идилия Бачкова – ХТМУ – София
доц. д.т.н. Даниела Борисова – ИИКТ – БАН
проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ – БАН (научен ръководител)
с резервни членове:
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН
доц. д-р Николай Каканаков – ТУ – София, филиал Пловдив
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 17.05.2017 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 определи състава на научното
жури и датата на защитата.
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Д. Карастоянов и
предложенито на секция „ВИТ“ за провеждане на конкурсите за
академичната длъжност „главен асистент“, обявени в ДВ бр. 100 от
16.12.2016 г., да бъде утвърден един и същ състав на двете научни журита.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
1. Утвърждава предложения от секция „Вградени интелигентни
технологии” състав на научно жури за провеждане на конкурса за
академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление
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5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, специалност 02.21.07.
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”,
обявен в ДВ бр. 100/16.12.2016 г.:
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН
доц. д-р Любка Дуковска – ИИКТ – БАН
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ-БАН
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София
доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София
и резервни членове:
доц. д-р Тони Бояджиев – ИИКТ – БАН
доц. д-р Мара Кандева – ТУ – София
2. Утвърждава предложения от секция „Вградени интелигентни
технологии” състав на научно жури за провеждане на конкурса за
академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление
5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, специалност 02.21.10.
„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката”, обявен в ДВ бр. 100/16.12.2016 г.:
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН
доц. д-р Любка Дуковска – ИИКТ – БАН
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ-БАН
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София
доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София
и резервни членове:
доц. д-р Тони Бояджиев – ИИКТ – БАН
доц. д-р Мара Кандева – ТУ – София
По т. 3 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи предложените конспекти за конкурсите
за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по професионално
направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” –
специалност 02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление” и спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и
методите на кибернетиката в различни области на науката“, обявени за
нуждите на секция „Вградени интелигентни технологии“ в ДВ бр. 100 от
16.12.2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложените конспекти за конкурсите за заемане на
академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление
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5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” – специалност 02.21.07.
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и
спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в
различни области на науката“, обявени за нуждите на секция „Вградени
интелигентни технологии“, съгласно приложенията.
По т. 4 от дневния ред:
4.1. Проф. Ив. Димов представи постъпилата заявка за редовна и
задочна докторантура в допълнителния конкурс за учебната 2016/2017 г.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
ИИКТ да направи заявка за допълнителния конкурс за редовни и задочни
докторантури за учебната 2016/2017 г., съгласно приложението.
4.2. Проф. Ив. Димов представи предложената заявка за редовни и
задочни докторантури в конкурса за учебната 2017/2018 г.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
ИИКТ да направи заявка за конкурса за редовни и задочни докторантури за
учебната 2017/2018 г., съгласно приложението.
По т. 5 от дневния ред:
5.1. Проф. Ив. Димов представи предложените атестации за 2016 г. и
индивидуални планове за 2017 г. на докторанти:
След направените разисквания, с явно гласуване, Научният съвет
единодушно
Р Е Ш И:
І. Приема атестациите за работата през 2016 г. на:
1. редовния докторант Иван Костадинов Гайдарски;
2. задочния докторант Теодор Василев Савов;
3. редовната докторантка Маргарита Александрова Дикова и
предложението срокът на докторантурата й да бъде удължен с една година,
считано от 01.01.2017 г., без право на стипендия.
ІІ. Приема индивидуалните планове за работа през 2017 г. на:
1. редовния докторант Иван Костадинов Гайдарски и приема тема на
дисертацията му „Методи за управление на информационната сигурност в
различни компютърни среди“;
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2. задочния докторант Теодор Василев Савов и приема тема на
дисертацията му „Методи за маршрутизация и протоколи в безжични
сензорни мрежи, основа на инфраструктурата на системи на Интернет от
Нещата“;
3. редовния докторант Иван Иванов Благоев;
4. редовния докторант Ивайло Живков Благоев;
5. редовния докторант Петър Росенов Томов;
6. редовната докторантка Кристина Иванова Динева;
7. редовния докторант Колю Ненчев Колев и приема тема на
дисертацията му „Изследване и развитие на системи за предаване на
цифрово телевизионно разпръскване“;
8. редовния докторант Николай Стоянов Тилянов и приема тема на
дисертацията му „Мрежови методи за вземане на решения“.
5.2. Проф. Ив. Димов представи предложения конспект за изпит по
специалността от докторския минимум на редовната докторантка Жанета
Севова.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложения конспект за изпит по специалността от
докторския минимум на редовната докторантка Жанета Стефчева Севова,
съгласно приложението.
По т. 6 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи няколко отчета на проекти за 2016 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема извършената през 2016 г. работа по следните проекти:
№

Проект

Ръководител

Финансиране

1 Суперкомпютърни симулации на свързване на
биомолекулни комплекси от гледна точка на
имунната активност

доц. д-р Невена
Илиева

НФНИ

2 Модулен многомащабен метод за моделиране на
ново поколение антивирусни и антибактерални
препарати

доц. д-р Невена
Илиева

НФНИ

3 Подбор на параметри за ускорено семплиране при
молекулно-динамични изследвания на големи
биомолекули и биомолекулни комплекси

доц. д-р Невена
Илиева
д-р Елена Лилкова

Програма за
подпомагане на
младите учени в
БАН
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4 Методи Монте Карло за многомерни интеграли,
интегрални уравнения, линейни системи и
приложения

доц. д-р Цветан
Остромски
ред. докт.
отчислен с право
на защита
Венелин Тодоров

Програма за
подпомагане на
младите учени в
БАН

5 Монте Карло методи, паралелни алгоритми и
апроксимации

проф. д.т.н. Иван
Димов

бюджет

По т. 7 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада си за продължаване на
трудовото правоотношение на доц. д-р Златолилия Илчева.
В отсъствието на доц. Илчева, с явно гласуване, Научният съвет
единодушно
Р Е Ш И:
Трудовото правоотношение с доц. д-р Златолилия Симанова Илчева да
бъде продължено с една година, съгласно параграф 4, ал. 2 от преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 16.03.2017 г.
По т. 8 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Любка Дуковска за
разрешаване на продължителен неплатен отпуск на гл. ас. д-р Янчо Тодоров.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Дава съгласие за ползване на 10-месечен неплатен отпуск от гл. ас. д-р
Янчо Тодоров, считано от 01.03.2017 г., за първия етап на постдокторска
специализация в School of Chemical Engineering в Aalto University – гр.
Хелзинки, Финландия.
По т. 9 от дневния ред:
Доц. Г. Агре отбеляза, че отчетът за научноизследователската,
учебната и финансовата дейност на ИИКТ през 2016 г. е бил изпратен на
всички членове на Научния, затова представи резултатите по основните
показатели като направи сравнение с резултатите през 2015 г.
Акад. В. Сгурев предложи в отчета да бъде включена и
конференцията International IEEE Conference on „Intelligent Systems“,
данните от която се включват в базата данни на IEEE. Препоръча също,
когато се представят данни за публикационната дейност и цитиранията на
Института, да се представят по секции, не за да се създават търкания между
секциите, а за да се добие по-пълна представа.
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Проф. Ив. Димов информира присъстващите, че комисията в
Министерството на образованието и науката, която се занимава с правилата
за определяне на добавките за наука към финансирането на висшите
училища и научните организации, е предложила да се използва системата
SONIX, а в нея справките по секции се правят много лесно.
Чл.-кор. Св. Маргенов отбеляза, че изводите, които са направени от
резултатите, представени в отчета са важни, но се очакват в скоро време
резултатите от атестацията (на индивидуално ниво) и след това ще бъде
направен анализ на резултатите и приноса на отделните секции към
резултатите, постигнати от Института.
Проф. Ив. Димов изрази задоволството си от факта, че публикациите
по проектите от програмата за подпомагане на младите учени в БАН са 16 %
от всички публикации на Института.
След проведеното обсъждане, с явно гласуване, Научният съвет
единодушно
Р Е Ш И:
Приема отчета за научноизследователската, учебната и финансовата
дейност на ИИКТ през 2016 г.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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