БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№3
Научният съвет
Р Е Ш И:
І. Приема приложения доклад за самооценка за акредитация на ИИКТ
да обучава докторанти по докторска програма „Информатика“,
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
ІІ. Утвърждава предложения от секция „Информационни процеси и
системи за вземане на решения“ състав на научно жури за провеждане на
процедурата за придобиване на образователната и научна степен “доктор” от
Красимира Донева Стоянова-Чокова за дисертацията „Модели и методи за
оптимизация и управление на портфейл с използване на времеви редове“ по
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма „Информатика“:
акад. Иван Петков Попчев
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ – БАН
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ – БАН
доц. д-р Десислава Антонова Иванова – ТУ – София
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ – БАН
и резервни членове:
доц. д-р Боряна Емилова Вачова – ИИКТ – БАН
доц. д-р Вася Красимирова Атанасова – ИБФБМИ – БАН
Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията да се
проведе на 30.06.2020 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.
ІІІ. Утвърждава предложения от секция „Йерархични системи“ състав
на научното жури за провеждане на 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 „Йерархични системи“ в ДВ бр. 6/21.01.2020 г.:
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проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ – БАН
доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова – ИИКТ – БАН
проф. д.т.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БАН
проф. д-р Идилия Александрова Бачкова – ХТМУ
проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ
и резервни членове:
проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ – БАН
проф. д-р Мая Найденова Игнатова – ИР – БАН
Поради извънредното положение в България във връзка с
разпространението на коронавируса, решенията са взети със заявено съгласие
по електронната поща от повече от половината от членовете на Научния
съвет до 10:00 ч. на 23.03.2020 г.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Чл.-кор. Св. Маргенов/
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