БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№8
Днес, 14.06.2017 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. Предложение за обявяване на конкурс за академичната длъжност
„главен асистент“.
2. Утвърждаване на научно жури по процедура за придобиване на
образователната и научна степен „доктор“.
3. Отчисляване на докторант на самостоятелна подготовка.
4. Разни:
4.1. Обсъждане на молба за смяна на научен ръководител на редовен
докторант.
4.2. Удължаване на трудово правоотношение на основание § 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.н. Л. Дуковска, доц. д-р Зл. Илчева, 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 и доц. д-р Ст. Фиданова.
ОТСЪСТВАХА: – проф. д-р Т. Тагарев – командировка в чужбина,
проф. д-р А. Караиванова, проф. д-р Д. Карастоянов и доц. д-р Ст. Стойков –
представител на младите учени.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада на чл.-кор. Светозар Маргенов за
обявяване на конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по
професионално направление 4.5. “Математика”, спец. 01.01.13.
“Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в
изчислителната физика и биология)“, за нуждите на секция „Научни
пресмятания.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
ИИКТ да обяви конкурс за академичната длъжност „главен асистент“
по професионално направление 4.5. “Математика”, спец. 01.01.13.
“Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в
изчислителната физика и биология)“, за нуждите на секция „Научни
пресмятания”, със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник”.
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Пенчо Маринов за
проведена предварителна защита на дисертацията на Венелин Любомиров
Тодор за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по
професионално направление 4.5. „Математика”, докторска програма
„Математическо моделиране и приложение на математиката”, и с
предложението на семинара на секция „Паралелни алгоритми“ за промяна
на заглавието на дисертацията.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
І. Утвърждава следното заглавие на дисертацията на Венелин
Любомиров Тодоров: „Методи Монте Карло за многомерни интеграли и
интегрални уравнения и приложения“.
ІІ. На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ:
1. Утвърждава научно жури по процедурата в състав:
проф. д.м.н. Стефан Стефанов – ИМех – БАН
проф. д-р Любен Вълков – РУ
доц. д-р Станислава Стоилова – УАСГ
доц. д-р Райна Георгиева – ИИКТ – БАН
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН (научен ръководител)
с резервни членове:
проф. д-р Татяна Черногорова – СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. д-р Анета Караиванова – ИИКТ – БАН
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 05.10.2017 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.
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По т. 3 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Любка Дуковска за
отчисляване с право на защита на докторанта на самостоятелна подготовка
Панайот Пламенов Даскалов, считано от 01.05.2017 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Считано от 01.05.2017 г. да бъде отчислен с право на защита
докторантът на самостоятелна подготовка Панайот Пламенов Даскалов.
По т. 4 от дневния ред:
4.1. Проф. Ив. Димов представи молбата на редовната докторантка
Йоана Иванова за смяна на научния й ръководител.
Проф. Кр. Стоилова предложи научният ръководител да не се сменя,
а да се определи втори научен ръководител.
Акад. К. Боянов смята, че след като в секцията е проведено
обсъждане и е определена някаква процедура, Научният съвет може да
уважи молбата на докторантката, която е в рамките на тази процедура.
Доц. Кр. Георгиев отбеляза, че един от изпитите от индивидуалния си
план докторантката е положила при него и той е останал с впечатлението, че
е сериозен човек, затова би подкрепил молбата й.
След проведеното обсъждане, с явно гласуване (18 гласа „ЗА“, 0 –
„ПРОТИВ“ и 4 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“), Научният съвет
Р Е Ш И:
Научният ръководител на редовната докторантка Йоана Атанасова
Иванова проф. д-р Тодор Тагарев да бъде сменен с доц. д-р Велизар
Шаламанов.
Проф. Иван Димов напусна временно заседанието и то продължи под
ръководството на зам.-председателя на Научния съвет проф. Кр. Стоилова.
4.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада си за продължаване на
трудовото правоотношение на проф. д.т.н. Иван Димов с една година, на
основание § 4, ал. 2 от ПЗР на Устава на БАН.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Иван Димов да бъде
продължено с една година, съгласно параграф 4, ал. 2 от преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 27.08.2017 г.
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Проф. Ив. Димов зае отново председателското място.
4.3. Чл.-кор. Св. Маргенов информира присъстващите, че в бюджета
на БАН са предвидени средства за издръжка на докторантите.
Директорският съвет е взел решение, разпределението на средствата да се
направи на базата на броя на месеците, през които всеки докторант е
обучаван през съответната година. Това са средства, които ще се използват
основно и най-вече за командировки за участие в конференции и за
материали и консумативи. Това не са средства за възнаграждения и за
закупуване на техника. Ще бъде изпратена информация до всички
ръководители на секции, ръководители на докторанти и докторанти как ще
се одобряват разходите от тези средства.
На всички ръководители на секции ще бъде изпратена информация с
условията и сроковете във връзка с подготовката за представянето на
Института на 29.09.2017 г. в рамките на кампанията на БАН да представя
своите звена.
Прикани да се обърне внимание на анализа на научната дейност на
Института, който вече е изпратен на всички ръководители на секции, тъй
като в отделни нейни елементи тя не е на добро ниво.
Във връзка с пенсионирането на проф. Иван Мустакеров, изказа
благодарност за работата му като заместник-директор на Института и
отправи най-добри пожелания.
Проф. Ив. Димов също изказа благодарност на проф. Мустакеров.
Отбеляза, че направената оценка на дейността на Института е полезна
не само за ИИКТ, но и за Министерството на образованието и науката.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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