БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№ 11
27.11.2020 г.
На 25.11.2020 г., от 11:00 часа, чрез програмата Zoom, се проведе
дистанционно заседание на Научния съвет по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Обсъждане на предложение за критерии за минимален състав на
секция в ИИКТ-БАН.
2. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: отчисляване, атестация, индивидуални планове.
3. Разни:
3.1. Обсъждане на предложение за комисии за провеждане на
приемни изпити на кандидатите за докторанти.
ПРИСЪСТВАХА: чл.-кор. Св. Маргенов – председател, проф. д-р Г.
Агре, проф. д.м.н. Г. Ангелова, проф. д-р Ем. Атанасов, проф. д.н. Д.
Борисова, акад. К. Боянов, проф. д-р Т. Гюров, доц. д-р Н. Добринкова,
проф. д.н. Л. Дуковска, проф. д-р А. Караиванова, д-р Д. Карастоянов,
проф. д-р П. Копринкова, доц. д-р Зл. Минчев, проф. д-р Вл. Монов, акад.
Ив. Попчев, акад. В. Сгурев, проф. д-р К. Симов, д.т.н. Кр. Стоилова, проф.
д-р Т. Тагарев, проф. д-р Ст. Фиданова, доц. д-р Ст. Харизанов, доц. д-р В.
Шаламанов и доц. д-р Н. Стоименов – представител на младите учени.
ОТСЪСТВАХА: д.т.н. Ив. Димов, проф. д-р К. Костадинов и проф.
д-р Кр. Стефанов.
КВОРУМ ИМА.
По т. 1 от дневния ред:
Проф. Т. Гюров смята, че в критерий 3, изискването Н-факторът на
секцията за година да е 3 е много стеснено. Предложи да се разшири с:
„или 30 цитирания на секция годишно“.
Проф. П. Копринкова вижда неяснота в критерий 3 кой ще определя
коя статия е точно по тематиката на секцията. Предложи в критерий 5 да
бъдат включени и научните проекти.
Проф. В. Шаламанов изрази мнение, че един от най-важните
критерии са средствата, които се отчисляват от проектите за бюджета на
Института.
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Проф. Т. Тагарев обърна внимание на предложението, което е
направил и в писменото си становище преди заседанието, че би било добре
да се помисли за критерий, който ще дава представа и за бъдещото
състояние на секцията, защото предлаганите критерии дават снимка само
на нейното текущо състояние.
Проф. Г. Агре смята, че критериите за оценка на всички нива трябва
да са едни и същи. Тъй като критериите за оценка на един учен и на целия
Институт са едни и същи и в момента – за публикациите, за цитиринията и
за проектите, предложи те да бъдат приети и за оценката на секция.
Чл.-кор. Св. Маргенов отбеляза, че, след като Научният съвет
приеме критериите, се окаже, че нещо е пропуснато, сбъркано, или не
работи по най-добрия начин, то същият орган може да направи уточнения и
промени. Нека мине 1 година, за да се направи снимка на това което се
случва. А какво ще следва ако една секция трайно губи капацитет, само
Научният съвет може да вземе решение.
Проф. Ем. Атанасов подкрепя предложението да не се усложняват
критериите и да не се отива в повече детайли, отколкото има в момента при
оценката на Института.
След съгласуване с останалите членове на комисията, проф. Галя
Ангелова внесе следното предложение за решение:
Научният съвет приема следните изисквания относно количествения
състав и видовете дейности, извършвани от учените в секциите на
Института:
1. Количествен и качествен състав на секция: общият брой на
учените на основен трудов договор да бъде поне 7, с поне двама
хабилитирани учени на основен трудов договор.
Изискването е задължително.
2. Научна дейност: учените от всяка секция да извършват
задълбочена изследователска дейност в актуална научна област, с
резултати, представени в международно видими публикации или патенти
(годишно поне толкова публикации с SJR-ранк, колкото е броят на
хабилитираните лица на основен трудов договор).
3. Единство и перспективност/разпознаваемост на тематиката:
изследователите от секция с минимален състав от 7 учени следва да
работят предимно по една основна бюджетна задача със съвременна и
устойчива научна тематика. Статиите на секцията следва да имат цитати,
видими в Scopus, WoS и други международни издания и декларирани в
системата за отчитане SONIX в позиции А1.2.1 и А1.2.2а, които годишно
да формират H-фактор 3 на секцията.
4. Обучение на докторанти: хабилитираните учени следва да
извършват обучение на докторанти (поне един докторант за секция в
тригодишен период), желателно е и привличане на постдокторанти.
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5. Проектно финансиране: учените от всяка секция следва да имат
научни и научно-приложни разработки по проекти или договори с фирми (в
тригодишен период за секцията поне един проект за научни или научноприложни изследвания с външно финансиране или договор с фирмен
възложител, чрез който се постигат трансфер на съвременни технологии
към бизнеса, патенти, полезни модели или реално внедряване).
За изискванията от 2 до 5 е задължително да са изпълнени поне
3.
Дава се едногодишен преходен период на секции, които не
удовлетворяват приетите изисквания, след което Научният съвет на ИИКТ
ще вземе решение как да се подпомогне дейността на тези секции.
По т. 2 от дневния ред Научният съвет:
Приема положителната атестация за 2020 г. на:
1. редовната докторантка Йорданка Любомирова Бонева и
предложението да бъде отчислена с право на защита, считано от
01.01.2021 г.;
2. редовната докторантка Ава Ахмед Чикуртева;
3. редовната докторантка Венета Ивова Величкова;
4. редовния докторант Виктор Кънчев Данев;
5. редовния докторант Георги Борисов Костадинов;
6. редовния докторант Георги Стоянов Шопов;
7. редовната докторантка Гергана Димитрова Василева;
8. редовната докторантка Ива Татянова Маринова;
9. редовната докторантка Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова;
10. редовната докторантка Милена Бисерова Харалампиева;
11. редовната докторантка Невена Севдалинова Моралийска;
12. редовната докторантка Нина Стоянчова Керемедчиева;
13. редовния докторант Петър Руменов Живков;
14. редовния докторан Пламен Димитров Петров;
15. редовния докторант Росен Симеонов Петров;
16. редовния докторан Румен Руменов Кетипов и предложението да
бъде отчислен с право на защита, считано от 01.01.2021 г.;
17. редовната докторантка Силви-Мария Тодорова Гюрова;
18. редовната докторантка Силвия Методиева Матерн;
19. редовния докторант Стефан Костадинов Тафков;
20. редовната докторантка Зорница Агресимова Димитрова;
21. задочния докторант Васил Здравков Димитров;
22. задочната докторантка Едьола Кристак Нака;
23. задочния докторант Емилиано Максим Манколи;
24. задочната докторантка Мария Иванова Димитрова;
25. задочната докторантка Миглена Маринова Панева;
26. задочния докторант Петър Павлов Панев;
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27. задочния докторант Тодор Велев Велев и индивидуалния му план
за работа през 2021 г. като променя темата на дисертацията му на:
„Моделиране и автоматизация на стандартизирани системи за
управление на сигурността на информацията“;
28. докторантката на самостоятелна подготовка Мария Георгиева
Пенелова.
По т. 3 от дневния ред Научният съвет
Предлага следния състав на комисиите за провеждане на приемните
изпити по специалността на кандидатите за докторанти в конкурсите по:
1. професионално направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, докторска програма „Информатика“: председател – проф.
Геннадий Агре, членове: проф. д.н. Даниела Борисова, доц. д-р
Вера Ангелова; доц. д-р Татяна Атанасова, доц. д-р Велизар
Шаламанов;
2. професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, докторска програма „Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление“ и докторска програма
„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в
различни области на науката“: председател – д.т.н. Красимира
Стоилова, членове: д.т.н. Иван Димов и д-р Димитър Карастоянов;
3. професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, докторска програма „Компютърни системи, комплекси и
мрежи“ и докторска програма „Комуникационни мрежи и
системи“: председател – д.т.н. Тодор Стоилов, членове: проф. д-р
Владимир Монов и д-р Димитър Карастоянов
Резервни членове към комисиите: проф. д-р Стефка Фиданова, проф.
д-р Петя Копринкова-Христова, доц. д-р Румен Андреев, доц. д-р Найден
Шиваров, доц. д-р Николай Стоименов.
Решенията са взети с гласуване по електронната поща в периода 25 –
27 ноември 2020 г.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Чл.-кор. Св. Маргенов/
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