БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№ 13
Днес, 23.12.2015 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 конкурси за академични длъжности.
2. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: зачисляване, отчисляване, удължаване, атестиране.
3. Приемане на отчети на проекти от научноизследователския план.
4. Обсъждане на предложение за издаване на монографии.
5. Актуализиране на бюджета на ИИКТ за 2015 г.
6. Приемане на атестационна карта за атестирането на учените в
ИИКТ в края на 2016 г.
7. Разни:
7.1. Предложение за разрешаване на продължителен неплатен отпуск.
7.2. Предложение за проект за съвместни научни изследвания с
Румъния.
7.3. Предложение за създаване на електронна поредица на ИИКТ и
избиране на редакционна колегия за нея.
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-р 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-р Т. Тагарев, доц. д-р Д. Тодоров, доц.
д-р Ст. Фиданова и гл. ас. д-р Ст. Стойков – представител на младите учени.
ОТСЪСТВА: доц. д-р Зл. Илчева, проф. д-р Д. Карастоянов, акад. Ив.
Попчев, проф. д.т.н. Т. Стоилов и проф. д.т.н. Кр. Стоилова.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада си за обявяване на
конкурси: за академичната длъжност „професор” по професионално
направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, спец. 01.01.12.
“Информатика (Стохастични методи за оптимизационни задачи)”, за
нуждите на секция „Паралелни алгоритми”; за академичната длъжност
1

„доцент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, спец. 01.01.13.
„Математическо моделиране и приложение на математиката (Приложения в
динамика на конструкцииите) за нуждите на секция „Научни пресмятания“,
и за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.6.
„Информатика и компютърни науки“, спец. 01.01.12. „Информатика
(Комуникационни системи и услуги)“ за нуждите на секция
„Комуникационни системи и услуги“.
Проф. Г. Ангелова смята, че и тримата потенциални кандидати са
много достойни и с удоволствие забелязва, че 2-ма от тях са жени.
След направените разисквания, 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 (Стохастични методи за оптимизационни задачи)”, за
нуждите на секция „Паралелни алгоритми”;
 за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление
4.5. „Математика“, спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и
приложение на математиката (Приложения в динамика на
конструкцииите) за нуждите на секция „Научни пресмятания“;
 академичната длъжност „доцент“ по професионално направление
4.6. „Информатика и компютърни науки“, спец. 01.01.12.
„Информатика (Комуникационни системи и услуги)“ за нуждите на
секция „Комуникационни системи и услуги“,
със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник”.
По т. 2 от дневния ред:
2.1. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Владимир Монов,
председател на комисията за провеждане на конкурса за докторанти по
докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Да бъде зачислен в редовна докторантура по професионално
направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”, докторска
програма „Комуникационни мрежи и системи“, за срок от три години,
считано от 01.01.2016 г. ПЕТЪР РОСЕНОВ ТОМОВ, в секция
“Моделиране и оптимизация” с научен ръководител доц. д-р Владимир
Монов.
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2.2. Проф. Ив. Димов представи доклада от акад. Иван Попчев,
председател на комисията за провеждане на конкурса за докторанти по
докторска програма “Информатика”.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Да бъдат зачислени:
1. БОРИСЛАВ СЕРЬОЖЕВ ДАСКАЛОВ в редовна докторантура по
професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”,
докторска програма "Информатика”, за срок от три години, считано от
01.01.2016 г. в секция “Интелигентни системи” с научен ръководител акад.
Иван Попчев;
2. ГЕОРГИ ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ в задочна докторантура по
професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”,
докторска програма "Информатика”, за срок от четири години, считано от
01.01.2016 г. в секция “Паралелни алгоритми” с научен ръководител доц. д-р
Стефка Фиданова.
2.3. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Румен Андреев,
председател на комисията за провеждане на конкурса за докторанти по
докторска програма “Компютърни системи, комплекси и мрежи”.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Да бъдат зачислени:
1. ИВАН КОСТАДИНОВ ГАЙДАРСКИ в редовна докторантура по
професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”,
докторска програма "Компютърни системи, комплекси и мрежи”, за срок от
три години, считано от 01.01.2016 г. в секция “Комуникационни системи и
услуги” с научен ръководител доц. д-р Румен Андреев;
2. ТЕОДОР ВАСИЛЕВ САВОВ в задочна докторантура по
професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”,
докторска програма "Компютърни системи, комплекси и мрежи”, за срок от
четири години, считано от 01.01.2016 г. в секция “Комуникационни системи
и услуги” с научен ръководител доц. д-р Румен Андреев.
2.4. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Любка Дуковска,
председател на комисията за провеждане на конкурса за докторанти по
докторска програма “Приложение на принципите и методите на
кибернетиката в различни области на науката”.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
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Р Е Ш И:
Да бъдат зачислени:
1. БИСТРА ЮЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА в редовна докторантура по
професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и
автоматика”, докторска програма "Приложение на принципите и методите
на кибернетиката в различни области на науката”, за срок от три години,
считано от 01.01.2016 г. в секция “Интелигентни системи” с научен
ръководител доц. д-р Любка Дуковска;
2. ДИЛЯН ЧАВДАРОВ КОРСЕМОВ в задочна докторантура по
професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и
автоматика”, докторска програма "Приложение на принципите и методите
на кибернетиката в различни области на науката”, за срок от четири години,
считано от 01.01.2016 г. в секция “Информационни процеси и системи за
вземане на решения” с научен ръководител доц. д.н. Даниела Борисова.
2.5. Проф. Ив. Димов представи доклада от проф. Димитър
Карастоянов, председател на комисията за провеждане на конкурса за
докторанти по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление”.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Да бъде зачислен в редовна докторантура по професионално
направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, докторска
програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление”, за срок от три години, считано от 01.01.2016 г. БОГОМИЛ
ДИМИТРОВ ПОПОВ, в секция “Вградени интелигентни технологии” с
научен ръководител проф. д-р Димитър Карастоянов.
2.6. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Кирил Алексиев за
зачисляване на ас. Валери Илчев в докторантура на самостоятелна
подготовка.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
1. ас. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ ИЛЧЕВ да бъде зачислен в докторантура
на самостоятелна подготовка за доразработване на дисертационен труд с
работно заглавие „Приложение на някои основни характеристики на
нервните клетки и структури при създаване на класифицираща невронна
мрежа”, по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни
науки”, докторска програма „Информатика”, в секция „Математически
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методи за обработка на сензорна информация”, за срок от три години,
считано от 01.01.2016 г.
2. Определя за негов научен консултант доц. д-р Георги Глухчев.
3. Приема представения индивидуален план за работа на докторанта
през първата година от докторантурата му.
2.7. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Леонид Кирилов за
отчисляване на редовния докторант Ясен Руменов Митев.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Считано от 01.01.2016 г. редовният докторант ЯСЕН РУМЕНОВ
МИТЕВ да бъде отчислен с право на защита.
2.8. Проф. Ив. Димов представи атестацията на задочния докторант
Димитър Славов Димитров.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема атестацията на ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ и
предложението срокът на задочната му докторантура да бъде удължен с една
година, считано от 01.08.2016 г.
2.9. Проф. Ив. Димов представи атестацията на задочния докторант
Валентин Давидов Маринов.
След направените разисквания, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема атестацията на ВАЛЕНТИН ДАВИДОВ МАРИНОВ и
предложението срокът на задочната му докторантура да бъде удължен с една
година, считано от 01.01.2016 г.
2.10. Проф. Ив. Димов представи предложените атестации на
докторанти за 2015 г.
При проведеното обсъждане бяха направени следните забележки:
1. Да се следи публикациите на докторантите да съответстват на
професионалното направление и тематиката на дисертационния им
труд;
2. При излагане на мнението си към атестацията ръководителите на
докторантите да не повтарят описаното в атестацията;
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3. Да се помисли дали заглавията на дисертационните трудове на
някои докторанти не трябва да се уточнят, напр.: какво значи
„защитни системи“ в подземния транспорт (на докторанта Никола
Съботинков), тъй като няма такъв общоприет термин; да се
дефинират човешките дейности на роботите (за дисертацията на
Денис Чикуртев); както и заглавието на дисертацията на Десислава
Иванова – да бъде свързано с докторската програма и изобщо с
тематиката на Института.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема атестациите за работата през 2015 г. на:
1. редовния докторант Станислав Димитров Гьошев;
2. редовния докторант Николай Иванов Стоименов;
3. редовния докторант Александър Кирилов Александров;
4. редовната докторантка Красимира Донева Стоянова-Чокова;
5. редовния докторант Асен Любомиров Тошев;
6. редовния докторант Илия Петров Горанов;
7. редовния докторант Делян Стоянчов Керемедчиев;
8. редовния докторант Денис Сафидинов Чикуртев;
9. задочната докторантка Виктория Станиславова Димитрова;
10. редовната докторантка Мария Иванова Барова;
11. редовената докторантка Йоана Атанасова Иванова;
12. задочния докторант Добромир Маринов Георгиев и приема
индивидуалния му план за работа през 2016 г.
13. редовната докторантка Десислава Юлианова Иванова;
14. задочната докторантка Венета Христова Йосифова;
15. задочния докторант Никола Николаев Съботинков.
По т. 3 от дневния ред:
Проф. Ив. Димов представи отчета на проекта за съвместни научни
изследвания „Съвременни парадигми от областта на интелигентните
системи”.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема извършената работа по проекта за съвместни научни
изследвания „Съвременни парадигми от областта на интелигентните
системи” с Института по информатика на Словашката академия на науките,
с ръководител доц. д-р Любка Дуковска.
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По т. 4 от дневния ред:
Проф. Г. Ангелова предложи монографиите Advanced Tribological
Coatings for Heavy-Duty Applications: Case Studies с автори Мара Кандева,
Александър Венцл и Димитър Карастоянов и Advanced Copper Matrix
Composites с автори Йована Ризич и Николай Стоименов, да бъдат издадени
по проекта AComIn. И за двете са представени по две становища от учени в
съответната област.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.
По т. 5 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов запозна присъстващите с увеличението на
бюджетната субсидия за Института във връзка с необходимите средства за
обезщетения и процедури по ЗРАСРБ в размер 12890 лв. за периода до
15.12.2015 г.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложената актуализация на бюджета на ИИКТ за 2015 г.
По т. 6 от дневния ред:
Доц. Кр. Георгиев представи атестационната карта, която Комисията
за подготовка и провеждане на атестирането на учените в ИИКТ през 2016 г.
предлага да бъде приета. Изпратените до Комисията в срок писмени
предложения за изменения на критериите са обсъдени в Комисията и някои
от тях са приети. Не са приети обаче онези, които, според Комисията, биха
нарушили цялостния баланс в критериите.
Доц. Ем. Атанасов попита дали сроковете между предишната и
предстоящата атестации се застъпват, и дали има гаранция, че всичко ще
бъде отчетено (или в предишната, или в предстоящата атестации).
Доц. Кр. Георгиев отговори, че няма застъпване и че, ако искаме
атестациите да се правят на цели календарни години, трябва някога да се
пропуснат няколко месеца.
Доц. Т. Гюров попита може ли гласуването за картата да се отложи за
следващото заседание, тъй като той не е разбрал какви са мотивите за
отхвърлянето на едно от предложенията на секцията им – точките за
анонимните рецензии да се намалят на 1 точка.
Доц. Кр. Георгиев отговори, че анонимното рецензиране винаги е
само по покана, което все пак не е за пренебрегване. Освен това почти във
всички случаи е на английски език. Смята, че отлагането на гласуването по
такъв повод би създало прецедент за отлагане до безкрай.
Чл.-кор. Св. Маргенов отбеляза, че не е добре Научният съвет да не
спазва решението си за срока, в който трябва да се приеме и обяви
атестационната карта, по която ще бъде извършена атестацията. В момента
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биха могли да се приемат редакционни промени, без да се нарушава
балансът, и това, което се предлага общо взето е приемливо за него – за
оценяването на участието в проекти на базата на парите не е убеден, че е
най-доброто, но го приема, и смята, че е ценно това, че Комисията е
стигнала до единно решението да направи това предложение.
Проф. Ив. Димов подложи на гласуване предложението на доц. Т.
Гюров за анонимни рецензии да се дава 1 точка.
С 3 (трима) „ЗА“, 16 (шестнадесет) „ПРОТИВ“ и 1 (един)
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ) предложението НЕ БЕШЕ ПРИЕТО.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Приема предложените Критерии за атестация на учените от ИИКТ –
БАН за периода 2014 – 2016 г., съгласно приложената атестационна карта.
По т. 7 от дневния ред:
7.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Тодор Тагарев за
разрешаване на продължителен неплатен отпуск на доц. д-р Велизар
Шаламанов.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Дава съгласие за ползване на 13-месечен неплатен отпуск от доц. д-р
Велизар Шаламанов, считано от 01.01.2016 г. (до приключване на
ангажимента му като директор „Управление на сътрудничеството“ в
Агенцията по комуникации и информация“ на НАТО).
7.2. Проф. Ив. Димов представи проекта за съвместни научни
изследвания с Университет петрол - газ в Плоещ, Румъния, на тема
„Приложение на методите на компютърната интелигентност за управление
на индустриални обекти” („Application of computational intelligence methods
to industrial plants control”) с ръководител на проекта от българска страна
доц. д-р Петя Копринкова-Христова.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Подкрепя предложението за съвместен проект „Приложение на
методите на компютърната интелигентност за управление на индустриални
обекти” („Application of computational intelligence methods to industrial plants
control”) с Университет петрол - газ в Плоещ, Румъния.
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7.3. Доц. Г. Агре представи предложението си за създаване на
електронна поредица „Лекции по компютърни науки и технологии“,
издавана от ИИКТ – БАН.
Доц. К. Симов попита на какъв език ще се публикува в поредицата.
Доц. Г. Агре отговори, че може да се публикува на български,
английски, френски, немски или друг език.
Научният съвет на ИИКТ единодушно
Р Е Ш И:
Създава електронна поредица „Лекции по компютърни науки и
технологии“ на ИИКТ – БАН за учебници и учебни помагала по
информатика, изчислителна математика, математическо моделиране,
комуникационни технологии и др., с ISSN и публикувана на интернет
страницата на Института, до която достъпът за всички ще е свободен и
безплатен.
Избира Редакционна колегия на поредицата в състав:
Главен радактор: доц. д-р Геннадий Агре (научен секретар)
и членове:
доц. д-р Вера Ангелова
доц. д-р Пенчо Маринов.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

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