БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№2
Днес, 28.02.2018 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 по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен
асистент”.
2. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурси за
академичната длъжност „професор“.
3. Утвърждаване на научни журита по конкурси за академичната
длъжност „доцент“ и по процедура за образователната и научна степен
„доктор“.
4. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: промяна на тема на дисертация, прекратяване на редовна
докторантура.
5. Обсъждане на предложения за продължаване на трудови договори,
съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН.
6. Разни:
6.1. Предложения за включване на проекти в научноизследователския
план на ИИКТ.
6.2. Актуализиране на бюджета на ИИКТ за 2017 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,
доц. д-р Кр. Георгиев, доц. д-р Т. Гюров, доц. д-р Д. Димов, доц. д.н. Л.
Дуковска, проф. д-р А. Караиванова, чл.-кор. Св. Маргенов, доц. д-р Вл.
Монов, проф. д-р Ив. Мустакеров, акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов, проф.
д.т.н. Т. Стоилов, проф. д.т.н. Кр. Стоилова и доц. д-р Д. Тодоров.
ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Зл. Илчева – в отпуск по болест, проф. д-р
Д. Карастоянов, доц. д-р Ем. Атанасов, акад. К. Боянов, акад. Ив. Попчев,
проф. д-р Т. Тагарев, проф. д-р Ст. Фиданова и доц. д-р Ст. Стойков –
представител на младите учени.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи доклада от научното жури, провело
конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ по спец. 01.01.12.
„Информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и
компютърни науки“, обявен за нуждите на секция „Интелигентни системи“ в
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ДВ бр. 100/15.12.2017 г. Предложението на научното жури е единственият
кандидат в конкурса д-р Величко Георгиев Джамбов да бъде избран за
„главен асистент“.
Бе избрана комисия за провеждане на избора в състав:
Председател:
проф. д.т.н. Красимира Стоилова
Членове:
доц. д.н. Любка Дуковска
доц. д-р 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. От отсъстващите се редуцира 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, резултатът от което е: гласували 18
(осемнадесет), от които 18 (осемнадесет) с „ДА“.
Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ
ИЗБРА
д-р Величко Георгиев Джамбов за „главен асистент“ по специалност
01.01.12. „Информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и
компютърни науки“ в секция „Интелигентни системи“.
По т. 2 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложението си за обявяване на
конкурси за академичната длъжност „професор” по професионално
направление 4.6. “Информатика и компютърни науки“, спец. 01.01.12.
“Информатика“, за нуждите на секциите „Информационни процеси и
системи за вземане на решения“ и „Интелигентни системи“.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
ИИКТ да обяви конкурси за академичната длъжност „професор“ по
професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки“, спец.
01.01.12. “Информатика“: 1 място за секция „Информационни процеси и
системи за вземане на решения“ и 1 място за секция „Интелигентни
системи“, със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник”.
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По т. 3 от дневния ред:
3.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на чл.-кор. Светозар
Маргенов за утвърждаване на състав на научното жури за провеждане на
конкурса за академичната длъжност „доцент“, обявен в ДВ бр. 9/26.01.2018
г. за нуждите на секция „Научни пресмятания“.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава предложения от секция „Научни пресмятания” състав на
научното жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност
„доцент” по професионално направление 4.5. “Математика”, специалност
01.01.09. „Изчислителна математика (числени методи и алгоритми за
обработка на изображения”, обявен в ДВ бр. 9/26.01.2018 г.:
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН
чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ – БАН
доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ – БАН
доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ – БАН
проф. д-р Нели Димитрова – ИМИ – БАН
проф. д-р Румен Янков – ИМех – БАН
доц. д-р Румен Улучев – СУ “Св. Кл. Охридски”
и резервни членове:
доц. д-р Мария Дачева – ИМех – БАН
доц. д-р Невена Илиева – ИИКТ – БАН
3.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Любка Дуковска за
утвърждаване на състав на научното жури за провеждане на конкурса за
академичната длъжност „доцент“, обявен в ДВ бр. 9/26.01.2018 г. за нуждите
на секция „Интелигентни системи“.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава предложения от секция „Интелигентни системи” състав
на научното жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност
„доцент” по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни
науки”, специалност 01.01.12. „Информатика”, обявен в ДВ бр. 9 от
26.01.2018 г.:
акад. Иван Попчев
проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН
доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН
3

проф. д-р Станимир Стоянов – Пловдивски университет „Св. П.
Хилендарски“
проф. д-р Сотир Сотиров – Бургаски университет „Асен Златаров“
проф. д-р Даниела Орозова – Бургаски свободен университет
и резервни членове:
проф. д-р Евдокия Сотирова – Бургаски университет
доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ – БАН
3.3. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Пенчо Маринов за
проведена предварителна защита на дисертацията на Шпенди Исмаили за
присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска
програма „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и
компютърни науки” 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:
I. Утвърждава следното заглавие на дисертацията на Шпенди
Исмаили: “Решаване на конфликтни ситуации с моделиране базирано на
агенти“.
II. На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ:
1. Утвърждава научно жури по процедурата в състав:
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН
проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ – БАН (научен ръководител)
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН
проф. д-р Сотир Сотиров – Бургаски университет „Асен Златаров“
доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ – БАН
с резервни членове:
проф. д-р Таня Пенчева – ИБФБМИ – БАН
доц. д-р Цветан Остромски – ИИКТ – БАН
2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията
да се проведе на 19.06.2018 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. 4 от дневния ред:
4.1. Проф. Ив. Димов представи предложението на доц. Даниела
Борисова за промяна на темата на дисертацията на задочния докторант
Дилян Корсемов.
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С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава следното заглавие на дисертацията на задочния докторант
Дилян Корсемов: „Модели и алгоритми за подпомагане на групово вземане
на решения“.
4.2. Проф. Ив. Димов представи молбата на редовния докторант
Атанас Ангов за прекратяване на докторантурата му.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Считано от 01.03.2018 г. редовната докторантура на Атанас Живков
Ангов да бъде прекратена, по желание на докторанта. Получените
стипендии до момента са преведени по сметката на Института.
По т. 5 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложенията си за продължаване
на трудовите правоотношения с доц. д-р Златолилия Илчева и доц. д-р
Красимир Георгиев.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
1. 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 16.03.2018 г.
2. Трудовото правоотношение с доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев
да бъде продължено с една година, съгласно параграф 4, ал. 2 от преходните
и заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 14.04.2018 г.
По т. 6 от дневния ред:
6.1. Проф. Ив. Димов представи проекти за научни изследвания,
които следва да бъдат включени в научноизследователския план на
Института.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Включва в научноизследователския план на ИИКТ следните проекти:
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№

Проект

Ръководител

Финансиране

1 Хибридни електромагнитни системи с магнитна
модулация

проф. д-р Димитър
Карастонов

Фонд „Научни
изследвания“

2 3Д дигитализация на обекти от националното
културно-историческо наследство

проф. д-р Димитър
Карастонов

Фонд „Научни
изследвания“

3 Изследване и оптимизация на смилателни
процеси чрез иновативни мелещи среди
(лифтери)

гл. ас. д-р Николай
Стоименов

Фонд „Научни
изследвания“

4 Нови технологии в областта на интернет на
нещата (IoT)

проф. д-р Димитър
Карастоянов

договор с фирма

5 Разработване на приложения и модули за бизнес
системи ProSuite

Инж. Димитър
Иванов

договор с фирма

6.2. Чл.-кор. Св. Маргенов запозна присъстващите с актуализацията
на бюджета на Института, която включва увеличение на приходите с 369485
лв. (получени средства от Фонд „Научни изследвания“) и увеличение на
бюджетната субсидия с 9374 лв., изразходвани средства за обезщетения при
пенсиониране, за процедури по ЗРАСРБ и допълнителни стипендии на
докторанти по ПМС № 90/2000 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложената актуализация на бюджета на ИИКТ за 2017 г.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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