БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№3
Днес, 15.03.2017 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. Избор по конкурси за академичната длъжност „главен асистент”.
2. Утвърждаване на научно жури по процедура за придобиване на
образователната и научна степен „доктор”.
3. Избор на ръководител на секция „Информационни процеси и
системи за вземане на решения“.
4. Предложения за нови проекти в научноизследователския план.
5. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: утвърждаване на индивидуален план, на теми на дисертации
и конспект за изпит от докторския минимум.
6. Разни:
6.1. Обсъждане на предложение участието на проекта АКОМИН в
конкурс за номиниране на иновативен проект през 2016 г. да бъде
подкрепено от НС на ИИКТ.
6.2. Обсъждане на предложение за издигане на кандидатура за
конкурса за млади учени „Проф. М. Дринов“ в направление
„Информационни и комуникационни науки и технологии“.
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, 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, акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов,
доц. д-р Ст. Фиданова и доц. д-р Ст. Стойков – представител на младите
учени.
ОТСЪСТВАХА: проф. д-р Т. Тагарев, проф. д.т.н. Т. Стоилов и проф.
д.т.н. Кр. Стоилова – командировка в чужбина, акад. К. Боянов и доц. д-р Д.
Тодоров.
КВОРУМ ИМА.
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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. 02.21.07.
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“,
професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и
автоматика“, обявен за нуждите на секция „Вградени интелигентни
технологии“ в ДВ бр. 100/16.12.2016 г. Предложението на научното жури е
единственият кандидат в конкурса д-р Николай Иванов Стоименов да бъде
избран за „главен асистент“.
Бе избрана комисия за провеждане на изборите в състав:
Председател:
проф. Стефка Фиданова
Членове:
доц. Любка Дуковска
доц. Кирил Алексиев
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 трима. Редуцираният списъчен състав за
гласуването е 22 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. 15 души, а за избора е необходимо мнозинство повече от ½ от
редуцирания списъчен състав на Научния съвет, т. е. 12 гласа.
Беше проведено тайно гласуване, резултатът от което е: гласували 20
(двадесет), от които 20 (двадесет) с „ДА“.
Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ
ИЗБРА
д-р Николай Иванов Стоименов за „главен асистент“ по специалност
02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление“,
професионално
направление
5.2.
„Електротехника,
електроника и автоматика“ в секция „Вградени интелигентни технологии“.
1.2. 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
области на науката“, професионално направление 5.2. „Електротехника,
електроника и автоматика“, обявен за нуждите на секция „Вградени
интелигентни технологии“ в ДВ бр. 100/16.12.2016 г. Предложението на
научното жури е единственият кандидат в конкурса д-р Станислав Димитров
Гьошев 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
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за заемане на академични длъжности в БАН той може да бъде редуциран до
1/6, т. е. с 4 души. Редуцират се трима. Редуцираният списъчен състав за
гласуването е 22 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. 15 души, а за избора е необходимо мнозинство повече от ½ от
редуцирания списъчен състав на Научния съвет, т. е. 12 гласа.
Беше проведено тайно гласуване, резултатът от което е: гласували 20
(двадесет), от които 20 (двадесет) с „ДА“.
Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ
ИЗБРА
д-р Станислав Димитров Гьошев 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 „Вградени
интелигентни технологии“.
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Владимир Монов за
проведена предварителна защита на дисертацията на Александър Кирилов
Александров „Интегриране на данни от интелигентни сензорни системи” за
присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска
програма „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и
компютърни науки”.
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 Пламен Матеев – ВВМУ „Н. Вапцаров“ – Варна
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София
доц. д-р Румен Трифонов – ТУ – София
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН (научен ръководител)
с резервни членове:
доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София
доц. д-р Татяна Атанасова – ИИКТ – БАН
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 06.07.2017 г., или най-малко две седмици след обявяване на
рецензиите и становищата, ако всички те бъдат предадени преди изтичане на
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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. 3 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Иван Мустакеров за
ръководител на секция „Информационни процеси и системи за вземане на
решения“ да бъде избрана доц. д.н. Даниела Борисова, което е и единодушно
взетото решение на колектива на секцията.
Чл.-кор. Св. Маргенов поясни, че докладът му е представен през
ноември 2016 г., при което той е помолил проф. Мустакеров въпросът да
бъде внесен в Научния съвет след приключване на работата по отчета за
2016 г. и, тъй като той е проявил разбиране, въпросът се внася сега, след
приемането на отчета.
Проф. Ив. Мустакеров добави към представеното в доклада, че доц.
Борисова е акуратна, коректна и с чувство за отговорност.
Списъчният състав на Научния съвет е 25 души. Съгласно чл. 40, ал. 3
от Устава на БАН ръководителите на секции се избират с тайно гласуване и
с мнозинство повече от половината от списъчния състав, т. е. с 13 гласа.
Беше проведено тайно гласуване, резултатът от което е: гласували 20
(двадесет), от които 18 (осемнадесет) с „ДА“, 1 (един) с „НЕ“ и 1 (един) с
„БЯЛА“ бюлетина.
Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ
ИЗБРА
доц. д.н. Даниела Иванова Борисова за ръководител
„Информационни процеси и системи за вземане на решения“.

на

секция

По т. 4 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи предложенията за нови проекти в
научноизследователския план.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
1. Подкрепя предложението за съвместни научни изследвания с
МАНУ „Статистическо моделиране и статистическо обучение за анализ на
големи масиви от данни“ с ръководител от страна на ИИКТ проф. д.м.н.
Евгения Стоименова;
2. Включва в научноизследователския план на ИИКТ следните
проекти:
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№

Проект

Ръководител

Финансиране

1 Мрежови числени методи и алгоритми:
високотехнологични приложения и анализ на „Big
Data“

чл.-кор. Светозар
Маргенов

бюджет

2 Монте Карло методи, паралелни алгоритми и
апроксимации

проф. д.т.н. Иван
Димов

бюджет

3 Езикови технологии и технологии, базирани върху проф. д.м.н. Галя
съдържание, за приложения над големи данни
Ангелова

бюджет

4 Изследване и моделиране на иновативни
технологични процеси

проф. д-р
Димитър
Карастоянов

бюджет

5 Приложение на съвременните парадигми от
областта на интелигентните системи

доц. д-р Любка
Дуковска

бюджет

6 Моделиране и оптимизация на йерархични
информационни и управляващи системи

проф. д.т.н. Тодор
Стоилов

бюджет

7 Методи, алгоритми и услуги за
високопроизводителни хибридни системи и
мрежи

доц. д-р Емануил
Атанасов

бюджет

8 Управление на данни и комуникации в безжични
мрежи при комплексни системи за кризисни
ситуации, вземане на решения и е-обучение

доц. д-р Румен
Андреев

бюджет

9 Нови алгоритми и ИКТ подходи за обработка на
сензорна информация

доц. д-р Кирил
Алексиев

бюджет

доц. д-р Владимир
Монов

бюджет

10 Методи и модели за анализ и оптимизация в
информационни и управляващи системи

11 Управление на сигурността в съвременната кибер- доц. д-р Златогор
физическа реалност на дигиталното общество
Минчев

бюджет

12 ИКТ приложения за оптимизиране на
управлението на производствените процеси чрез
модели, алгоритми и методи за многокритериално
вземане на решения

бюджет

доц. д.н. Даниела
Борисова

По т. 5 от дневния ред:
5.1. Проф. Ив. Димов представи предложения индивидуален план за
периода 2017 - 2020 г. и за първата година от обучението на редовния
докторант Димитър Георгиев Славчев.
След направените разисквания, с явно гласуване, Научният съвет
единодушно
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Р Е Ш И:
Приема индивидуалния план за периода 2017 - 2020 г. и за първата
година от обучението на редовния докторант Димитър Георгиев Славчев и
утвърждава следната тема на дисертацията му: „Съставни числени методи и
скалируеми блочни алгоритми“.
5.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Тодор Стоилов за
утвърждаване на тема на дисертацията на редовната докторантка Йорданка
Бонева.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава следната тема на дисертацията на редовната докторантка
Йорданка Любомирова Бонева: „Оптимизиране на трафик в градска среда“.
5.3. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Владимир Монов за
утвърждаване на тема на дисертацията на редовния докторант Ивайло
Благоев.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава следната тема на дисертацията на редовния докторант
Ивайло Живков Благоев: „Разработка и предоставяне на персонализирано
електронно обучително съдържание“.
5.4. Проф. Ив. Димов представи предложения конспект за изпит по
специалността от докторския минимум на редовния докторант Иван
Благоев.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложения конспект за изпит по специалността от
докторския минимум на редовния докторант Иван Иванов Благоев, съгласно
приложението.
По т. 6 от дневния ред:
6.1. Проф. Ив. Димов представи доклада от проф. Галя Ангелова за
участие на проекта АКОМИН в конкурс за номиниране на иновативен
проект през 2016.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
Подкрепя кандидатурата на проекта АКОМИН за участие в конкурса
за номиниране на иновативен проект през 2016 г., организиран съвместно с
офиса на Enterprise Europe Network при Българската търговско-промишлена
палата и със съдействието на Банка ДСК.
6.2. Проф. Ив. Димов представи предложението на чл.-кор. Светозар
Маргенов Научният съвет да подкрепи кандидатурата на доц. д-р Станислав
Стойков за участие в конкурса за Награда на БАН „Проф. Марин Дринов“ за
млади учени.
Изказа и своята подкрепа за тази кандидатура. Смята, че доц. Стойков
е изключително успешен млад учен, който е направил доста сериозни
постижения, отбелязани в цялата общност.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Издига кандидатурата на доц. д-р Станислав Димитров Стойков за
участие в конкурса за млади учени „Проф. Марин Дринов“ в направление
„Информационни и комуникационни науки и технологии“.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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