БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 30.10.2019 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. Избори по конкурси за академични длъжности.
2. Утвърждаване на научни журита по процедури за образователната и
научна степен „доктор“.
3. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: отчисляване, промяна на тема на дисертация, утвърждаване
на атестация, утвърждаване на конспекти за приемни изпити и докторски
минумим.
4. Разни:
4.1. Приемане на отчет по ЕБР.
4.2. Избор на комисия за изработване на критерии за оценка и начин за
разпределение на допълнителните стипендии на редовните докторанти.
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, 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.т.н. Кр. Стоилова, проф. д-р Т. Тагарев, проф. д-р
Ст. Фиданова, доц. д-р В. Шаламанов и доц. д-р Ст. Харизанов.
ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Н. Добринкова – командировка в чужбина,
акад. К. Боянов, проф. д-р К. Костадинов, проф. д-р Кр. Стефанов и гл. ас.
д-р Н. Стоименов – представител на младите учени.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов напомни, че съгласно чл. 9, ал. 12 от
Правилника за специфичните условия за придобиване на научни степени и
за заемане на академични длъжности в ИИКТ, необходимият кворум за
провеждане на изборите за „професор” е 2/3 от редуцирания списъчен
състав на НС, гласуването е тайно и решението се взима с мнозинство
повече от половината от редуцирания списъчен състав. Редуцират се само
членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест, или им е
разрешен продължителен отпуск, но не повече от 1/6 от списъчния състав на
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Съвета. Членовете на НС, които участват в конкурса не се включват в
списъчния състав и нямат право на глас. При избора на професор е
необходимо поне 1/3 от членовете на Съвета, които заемат академичната
длъжност "професор" или притежават научната степен "доктор на науките",
да присъстват на заседанието.
Предложи да бъде избрана комисия за провеждане на изборите с
председател проф. д-р Стефка Фиданова и членове – проф. д.н. Любка
Дуковска и доц. д-р Станислав Харизанов.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.
1.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по
конкурса за академичната длъжност „професор“ по професионално
направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и
приложение на математиката (Монте Карло и квази-Монте Карло алгоритми
и приложения)”, обявен за нуждите на секция „Грид технологии и
приложения“ (сега „Високопроизводителни системи, мрежи и алгоритми“)
на ИИКТ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г. В конкурса участва един кандидат – доц.
д-р Тодор Василев Гюров и научното жури единодушно предлага той да
бъде избран за „професор“.
Проф. Ив. Димов отбеляза, че кандидатът е бил негов докторант и
още оттогава работи самостоятелно в областта, по която е обявен този
конкурс и без съмнение заслужава да бъде избран за „професор“.
След прекратяване на обсъждането, беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 24 души. Редуциран списъчен
състав – 23 души. Необходим кворум – 16. Присъстват 20. Необходим брой
професори или доктори на науките за избора – 5. Присъстват 12. Гласували –
20. Резултат: 19 (деветнадесет) гласували с „ДА” и 1 (един) с „БЯЛА
БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
ИЗБРА
доц. д-р Тодор Василев Гюров за „професор“ по професионално
направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и
приложение на математиката (Монте Карло и квази-Монте Карло алгоритми
и приложения)” в секция „Високопроизводителни системи, мрежи и
алгоритми“.
1.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по
конкурса за академичната длъжност „професор“ по професионално
направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика
(Високопроизводителни изчисления)”, обявен за нуждите на секция „Грид
технологии и приложения“ (сега „Високопроизводителни системи, мрежи и
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алгоритми“) на ИИКТ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г. В конкурса участва един
кандидат – доц. д-р Емануил Йорданов Атанасов и научното жури
единодушно предлага той да бъде избран за „професор“.
Проф. Ив. Димов смята, че кандидатът е достоен за академичната
длъжност „професор“ и призова членовете на Съвета да подкрепят избора
му.
След прекратяване на обсъждането, беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 24 души. Редуциран списъчен
състав – 23 души. Необходим кворум – 16. Присъстват 20. Необходим брой
професори или доктори на науките за избора – 5. Присъстват 12. Гласували –
20. Резултат: 15 (петнадесет) гласували с „ДА” и 5 (пет) с „БЯЛА
БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
ИЗБРА
доц. д-р Емануил Йорданов Атанасов за „професор“ по професионално
направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика
(Високопроизводителни изчисления)” в секция „Високопроизводителни
системи, мрежи и алгоритми“.
1.3. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по
конкурса за академичната длъжност „професор“ по професионално
направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и
приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и
биология)”, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания“ на ИИКТ в
ДВ бр. 41/21.05.2019 г. В конкурса участва един кандидат – доц. д-р Невена
Петрова Илиева-Литова и научното жури единодушно предлага тя да бъде
избрана за „професор“.
Отбеляза, че кандидатката има сериозен принос за сформиране на
група в ИИКТ за моделиране на биологични процеси и използване на
суперкомпютърни технологии за разработване на нови лекарствени
средства.
Проф. Г. Ангелова сподели наблюдението си, че тази група е много
активна.
След прекратяване на обсъждането, беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 25 души. Редуциран списъчен
състав – 24 души. Необходим кворум – 16. Присъстват 21. Необходим брой
професори или доктори на науките за избора – 5. Присъстват 12. Гласували –
21. Резултат: 16 (шестнадесет) гласували с „ДА”, 1 (един) с „НЕ“ и 4
(четири) с „БЯЛА БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
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ИЗБРА
доц. д-р Невена Петрова Илиева-Литова за „професор“ по професионално
направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и
приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и
биология)” в секция „Научни пресмятания“.
1.4. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по
конкурса за академичната длъжност „професор“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика (Изкуствен интелект)”, обявен за нуждите на секция
„Лингвистично моделиране и обработка на знания“ на ИИКТ в ДВ бр.
41/21.05.2019 г. В конкурса участва един кандидат – доц. д-р Геннадий
Павлович Агре и научното жури единодушно предлага той да бъде избран за
„професор“.
Проф. Г. Ангелова отбеляза, че кандидатът е известен специалист по
изкуствен интелект, член на екипа, направил първия Пролог в България,
дългогодишен преподавател, автор на курс по машинно самообучение.
Целият му професионален образ е на авторитетен специалист и този избор е
следвало да стане още преди време.
След прекратяване на обсъждането, беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 24 души. Редуциран списъчен
състав – 23 души. Необходим кворум – 16. Присъстват 20. Необходим брой
професори или доктори на науките за избора – 5. Присъстват 12. Гласували –
20. Резултат: 15 (петнадесет) гласували с „ДА” и 5 (пет) с „БЯЛА
БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
ИЗБРА
доц. д-р Геннадий Павлович Агре за „професор“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика (Изкуствен интелект)” в секция „Лингвистично моделиране и
обработка на знания“.
1.5. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по
конкурса за академичната длъжност „професор“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика”, обявен за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“
на ИИКТ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г. В конкурса участва един кандидат – доц.
д-р Владимир Василев Монов и научното жури единодушно предлага той да
бъде избран за „професор“.
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Проф. Л. Дуковска отбеляза, че почти целият трудов стаж на
кандидата е в БАН. Има много добри резултати, но има и още доста какво да
даде на този институт, затова призова членовете на Съвета да подкрепят
избора му.
След прекратяване на обсъждането, беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 24 души. Редуциран списъчен
състав – 23 души. Необходим кворум – 16. Присъстват 20. Необходим брой
професори или доктори на науките за избора – 5. Присъстват 12. Гласували –
20. Резултат: 12 (дванадесет) гласували с „ДА”, 3 (трима) с „НЕ“ и 5 (пет) с
„БЯЛА БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
ИЗБРА
доц. д-р Владимир Василев Монов за „професор“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика” в секция „Моделиране и оптимизация“.
1.6. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по
конкурса за академичната длъжност „доцент“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика”, обявен за нуждите на секция „Йерархични системи“ в ДВ
бр. 41/21.05.2019 г. В конкурса участва един кандидат – д-р Боряна Емилова
Вачова и научното жури единодушно предлага тя да бъде избрана за
„доцент“.
Проф. Д. Борисова добави, че следва да се обърне внимание на
мотивирането на младите учени да израстват.
След прекратяване на обсъждането, беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 25 души. Редуциран списъчен
състав – 24 души. Необходим кворум – 16. Присъстват 21. Гласували – 21.
Резултат: 16 (шестнадесет) гласували с „ДА”, 1 (един) с „НЕ“ и 4 (четири) с
„БЯЛА БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
ИЗБРА
д-р Боряна Емилова Вачова за „доцент“ по професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика” в секция
„Йерархични системи“.
1.7. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по
конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност
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„Информатика”, обявен за нуждите на секция „Математически методи за
обработка на сензорна информация“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г. В конкурса
участва един кандидат – д-р Петър Димитров Дойнов и научното жури
единодушно предлага той да бъде избран за „главен асистент“.
Беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 25 души. Редуциран списъчен
състав – 24 души. Необходим кворум – 16. Присъстват 21. Гласували – 21.
Резултат: 19 (деветнадесет) гласували с „ДА”, 1 (един) с „НЕ“ и 1 (един) с
„БЯЛА БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
ИЗБРА
д-р Петър Димитров Дойнов за „главен асистент“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика” в секция „Математически методи за обработка на сензорна
информация“.
1.8. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по
конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално
направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, специалност
„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката“, обявен за нуждите на секция „Информационни процеси
и системи за вземане на решения“ в ДВ бр. 59/26.07.2019 г. В конкурса
участва един кандидат – д-р Илиян Иванов Петров и научното жури
единодушно предлага той да бъде избран за „главен асистент“.
Проф. Д. Борисова добави, че кандидатът е защитил докторска
дисертация в Москва, която е призната от НАЦИД. Владее на много добро
ниво руски и английски, а също френски и японски. Назначен е в секцията
на 4 часа и проявява активност и комуникативност.
След прекратяване на обсъждането, беше проведено тайно гласуване:
Списъчен състав на НС за гласуването – 25 души. Редуциран списъчен
състав – 24 души. Необходим кворум – 16. Присъстват 21. Гласували – 21.
Резултат: 19 (деветнадесет) гласували с „ДА”, 1 (един) с „НЕ“ и 1 (един) с
„БЯЛА БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на
ИИКТ
ИЗБРА
д-р Илиян Иванов Петров за „главен асистент“ по професионално
направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, специалност
„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни
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области на науката“ в секция „Информационни процеси и системи за
вземане на решения“.
По т. 2 от дневния ред:
2.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на проф. Любка
Дуковска за утвърждаване на състав на научно жури по процедурата за
придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Георги
Лазаров Шахпазов за дисертацията „Интелигентни техники за анализ на
процесите на финансиране на малкия и среден бизнес“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма
„Информатика“.
Проф. Г. Агре направи забележка, че не всички учени, които са
предложени за членове на журито, са специалисти в областта на
процедурата.
Проф. Л. Дуковска отговори, че това е било обсъдено на заседанието
на секцията при оформяне на предложението.
Чл.-кор. Св. Маргенов прикани всички да бъдат максимално
прецизни при внасяне на предложенията в Научния съвет и само по
изключение предлаганият състав на научното жури да включва хора, които
не са специалисти по професионалното направление на процедурата.
След прекратяване на обсъждането, с явно гласуване, Научният съвет
Р Е Ш И:
Утвърждава предложения от секция „Интелигентни системи“ състав
на научно жури за провеждане на процедурата за придобиване на
образователната и научна степен “доктор” от Георги Лазаров Шахпазов за
дисертацията „Интелигентни техники за анализ на процесите на
финансиране на малкия и средене бизнес“ по професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“:
акад. Васил Сгурев
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН
проф. д-р Сотир Сотиров – БУ „Асен Златаров“
проф. д-р Таня Пенчева – ИБФБМИ – БАН
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН
и резервни членове:
доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ – БАН
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН
Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията да
се проведе на 14.02.2020 г., или най-малко две седмици след обявяване на
рецензиите и становищата, ако всички те бъдат предадени преди изтичане на
тримесечния срок, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗРАСРБ и чл. 7, ал. 1 от
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за
заемане на академични длъжности в БАН.
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2.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на проф. Любка
Дуковска за утвърждаване на състав на научно жури по процедурата за
придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Веселин
Лазаров Шахпазов за дисертацията „Изследване на модели за прогнозиране
на капиталовите пазари с невронни мрежи“ по професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“.
Поради липса на въпроси и изказвания, с явно гласуване, Научният
съвет единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава предложения от секция „Интелигентни системи“ състав
на научно жури за провеждане на процедурата за придобиване на
образователната и научна степен “доктор” от Веселин Лазаров Шахпазов за
дисертацията „Изследване на модели за прогнозиране на капиталовите
пазари с невронни мрежи“ по професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“:
проф. д-р Мария Христова – ВТУ „Т. Каблешков“
проф. д.т.н. Чавдара Дамянов – УХТ – Пловдив
доц. д-р Вася Атанасова – ИБФБМИ – БАН
проф. д.н. Даниела Борисова – ИИКТ – БАН
доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ – БАН
и резервни членове:
доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ – БАН
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН
Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията да
се проведе на 14.02.2020 г., или най-малко две седмици след обявяване на
рецензиите и становищата, ако всички те бъдат предадени преди изтичане на
тримесечния срок, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗРАСРБ и чл. 7, ал. 1 от
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за
заемане на академични длъжности в БАН.
По т. 3 от дневния ред:
3.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от доц. Емануил
Атанасов за отчисляване на редовния докторант Теодор Симчев.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Редовният докторант Теодор Тошков Симчев да бъде отчислен с право
на защита, считано от 01.10.2019 г.
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3.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от проф. Стефка
Фиданова за промяна на темата на дисертацията на задочния докторант
Георги Евтимов.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава следното заглавие на дисертацията на задочния докторант
Георги Евтимов Евтимов: „Метаевристични методи за решаване на задачи за
разкрояване“.
3.3. Чл.-кор. Св. Маргенов представи атестацията
докторант Димитър Славчев за 2019 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно

на

редовния

Р Е Ш И:
Приема атестацията за 2019 г. на редовния докторант Димитър
Георгиев Славчев.
3.4. Чл.-кор. Св. Маргенов предложи, тъй като всички предложени
конспекти за приемни изпити и изпити от докторския минимум, са били на
разположение на членовете на Научния съвет на страницата на Института
седмица преди заседанието и няма отправени забележки и въпроси по тях,
те да бъдат гласувани заедно, ако в момента не бъде открита дискусия по
някой от тях.
Поради липса на въпроси и изказвания, с явно гласуване, Научният
съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
1. Приема предложените конспекти за приемни изпити за редовна
докторантура по държавна поръчка по:
 професионално направление 4.5. Математика, докторска програма
„Математическо моделиране и приложение на математиката“;
 професионално направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, докторска програма „Информатика“;
 професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, докторска програма „Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление“
 професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, докторска програма „Приложение на принципите и
методите на кибернетиката в различни области на науката;
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професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, докторска програма „Компютърни системи, комплекси и
мрежи“

2. Приема предложения конспект на английски език за приемен изпит
за задочна докторантура срещу заплащане на Емилиано Манколи по
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма „Информатика“.
3. Приема предложените конспекти за изпити по специалността от
докторския минимум на редовните докторантки Силвия Матерн и Гергана
Василева,
съгласно приложенията.
По т. 4 от дневния ред:
4.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи отчета на проекта за съвместни
научни изследвания „Практически аспекти за научни пресмятания“ с
Полската академия на науките.
С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Приема извършената през 2019 г. работа по проекта за съвместни
научни изследвания с Полската академия на науките „Практически аспекти
за научни пресмятания“ с ръководител от страна на ИИКТ доц. д-р Иван
Лирков.
4.2. Проф. Г. Ангелова представи доклада си за избор на комисия,
която да предложи на НС критерии за оценка и начин на разпределение на
допълнителните стипендии на редовните докторанти.
Проф. Вл. Монов предложи в комисията да бъде включен още проф.
Димитър Карастоянов.
Проф. Г. Ангелова приема предложението и предложи за председател
на комисията да бъде избран проф. Геннадий Агре.
След направеното обсъждане, Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Утвърждава Комисия за изработване на критерии за оценка на
годишните отчети на докторантите, във връзка с определянето на размера на
допълнителните стипендии на редовните докторанти, които са атестирани
положително, в състав:
Председател:
доц. д-р Геннадий Агре
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Членове:

чл.-кор. Светозар Маргенов
проф. д-р Димитър Карастоянов
Кристина Динева (редовен докторант, 3-та година)

4.3. Проф. Г. Ангелова представи предложенията за подкрепа на
участието на ИИКТ в 14 проекта.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Подкрепя участието на ИИКТ в проектите:
№

Проект

Ръководител от страна на
ИИКТ

Конкурс/програма

1

Създаване на система за автоматично
абстрактно резюмиране –AutotekSt

доц. д-р Кирил Симов

Национален
Иновационен Фонд/

2

Кибер-Физична Система за Умни Домове

д-р Найден Шиваров

ФНИ 2019

3

Title: iMAgineering future DefeNce scEnarioS and проф. Тодор Димитров
technologieS (Acronym: MADNESS)
Тагарев

PADR-FDDT-2019

BIOMIMETIC ANTIFOULING COATINGS
(BACON)

доц. д-р Невена Илиева

Н2020-FETOPEN2018-2020

5

Създаване на метрики и индекс за измерване и
оценка на устойчиви иновации в различни
научни области (екологични, социални,
граждански, медицински, технологични,
енергийни, финансови и бизнес иновации)

д-р Николай Стоименов

ФНИ 2019

6

Едно- и многокритериални модели и алгоритми проф. Даниела Борисова
за подпомагане вземането на решения при
определянето на разписания

ФНИ 2019

7

Моделиране и оптимизация на градски трафик
в мрежа от кръстовища

проф. Красимира Стоилова

ФНИ 2019

8

Съвременни стохастични и детерминистични
подходи за задачи с голяма размерност в
изчислителната математика” /ССДПЗГРИМ/

д-р Венелин Тодоров

ФНИ

9

Стимулиране и подпомагане разпространението Данаил Дочев
на висококачествено научно знание чрез
издаване на рецензирано българско научно

4

ФНИ

11

списание CYBERNETICS AND INFORMATION
TECHNOLOGIES
10

Моделиране на компютърни и информационни д-р Станислав Димитров
системи с помощта на теория на автоматичното
управление

ФНИ

11

InterInno: Интердисциплинни иновации за
създаване на нови материали и технологии,
повишаване на енергийната ефективност и
подобряване качеството на живот

проф. Димитър
Карастоянов

ФНИ - ННП
„ВИХРЕН” – 2019

12

Горски пожари и симулиране на поведението
им чрез приложение на оптимизиращи задачи
за изчисляване на горивност на биологичните
видове с приложение на ИКТ технологии

доц. д-р Нина Добринкова

ФНИ

Information and data stream management to fight
against (cyber) crime and terrorism

доц. д-р Нина Добринкова

H2020

European HPC Competence Centres

проф. Анета Караиванова

H2020

13

14

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Чл.-кор. Св. Маргенов/
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