БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№4
Днес, 27.03.2019 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. Обсъждане на проекта за Правилник за специфичните условия за
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в
ИИКТ - БАН.
2. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: отчисляване от задочна докторантура, приемане на конспект
за приемен изпит за платено обучение.
3. Обсъждане на предложение за разпределение на отпуснатото на
ИИКТ финансиране по националната програма „Млади учени и
постдокторанти“.
4. Разни:
4.1. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор,
съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН.
4.2. Обсъждане на предложение за ползване на дългосрочен неплатен
отпуск.
ПРИСЪСТВАХА: чл.-кор. Св. Маргенов – председател, доц. д-р Г.
Агре, проф. д.м.н. Г. Ангелова, доц. д-р Ем. Атанасов, проф. д.н. Д.
Борисова, акад. К. Боянов, доц. д-р Т. Гюров, проф. д.т.н. Ив. Димов, проф.
д.н. Л. Дуковска, проф. д-р А. Караиванова, проф. д-р Д. Карастоянов, доц.
д-р П. Копринкова, доц. д-р Зл. Минчев, доц. д-р Вл. Монов, акад. Ив.
Попчев, акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов, проф. д-р Ст. Фиданова, доц. д-р
Ст. Харизанов, доц. д-р В. Шаламанов и гл. ас. д-р Н. Стоименов –
представител на младите учени.
ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Н. Добринкова и проф. д-р Т. Тагарев –
командировка в чужбина, проф. д-р К. Костадинов, проф. д-р Кр. Стефанов
и проф. д.т.н. Кр. Стоилова.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
Проф. Г. Ангелова обясни, че след като на предишното заседание на
Научния съвет се е получило разделение на гласовете по предложението
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кандидатите за „професор“ в ИИКТ да имат поне един защитил докторант, е
проведена много широка дискусия, в резултат на която се е постигнало
съгласие, че тъй като ръководството на защитил докторант е един от
показателите в група Е, е по-добре да не му се придава по-голяма тежест,
като се приеме за задължителен, а да остане като равностоен на всеки един
от останалите 10 показатели в тази група.
Поради липса на въпроси и изказвания, беше проведено явно
гласуване, в резултат на което, със 17 (седемнадесет) гласа „ЗА“, 1 (един)
„ПРОТИВ“ и 2 (двама) „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Научният съвет
Р Е Ш И:
Приема предложения Правилник за специфичните условия за
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в
ИИКТ – БАН, съгласно приложението.
Акад. К. Боянов изрази усещането си, че възможността да бъдат
избирани за професори учени, които нямат поне един защитил докторант,
няма как да не се отрази негативно на дейността като цяло и авторитета на
Института в бъдеще.
По т. 2 от дневния ред:
2.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на доц. Тодор Гюров за
отчисляване с право на защита на задочната докторантка Вяра Колева –
Ефремова.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Задочната докторантка Вяра Николаева Колева – Ефремова да бъде
отчислена с право на защита, считано от 01.04.2019 г.
2.2. Чл.-кор. Св. Маргенов даде думата за въпроси и изказвания по
предложения конспект за приемен изпит по докторска програма
„Информатика“ за кандидата за платено задочно обучение Мария Иванова
Димитрова.
Доц. Вл. Монов попита защо има въпроси от зоологията.
Доц. К. Симов отговори, че дейността на кандидатката има
интердисциплинарен характер и конспектът е съобразен с нея и с темата на
дисертацията й, която ще бъде предложена по-късно.
Акад. К. Боянов смята, че конспектът е внимателно обмислен и
направен добре.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
Приема конспект за приемен изпит по докторска програма
„Информатика“ за Мария Иванова Димитрова – кандидатка за платено
обучение – задочна форма.
По т. 3 от дневния ред:
Проф. Г. Ангелова представи предложението си за разпределение на
отпуснатото на ИИКТ финансиране по националната програма „Млади
учени и постдокторанти“.
Чл.-кор. Св. Маргенов отбеляза, че предложението на Научния съвет
е било много балансирано и добре преценено, след като сега се налага
корекция в сумите само с 5 %.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Допълнителното месечно възнаграждение по програма „Млади учени
и постдокторанти“ на одобрените от БАН млади учени от ИИКТ, считано от
01.04.2019 г. да е в следния размер:

Венета Йосифова
Денис Чикуртев
Елена Лилкова
Зара Къннчева
Ивайло Радев
Кристина Павлова
Николай Стоименов
Станислав Гьошев

Бруто месечна
сума
/лева/
283.75
472.92
472.92
283.75
283.75
283.75
472.92
472.92

Бруто сума за
12 месеца
/лева/
3405
5675
5675
3405
3405
3405
5675
5675
36320

По т. 4 от дневния ред:
4.1. Проф. Г. Ангелова представи доклада си за продължаване на
трудовото правоотношение на доц. д-р Красимир Георгиев.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
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 14.04.2019 г.
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4.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на проф. Любка
Дуковска за одобряване от Научния съвет на ползване на продължителен
неплатен отпуск от гл. ас. д-р Янчо Тодоров.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Дава съгласие за ползване на 11-месечен неплатен отпуск от гл. ас. д-р
Янчо Владимиров Тодоров, считано от 01.03.2019 г. до 31.01.2020 г., за
продължаване на постдокторската му специализация в School of Chemical
Engineering в Aalto University – гр. Хелзинки, Финландия.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Чл.-кор. Св. Маргенов/
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