БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА

НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№8
03.09.2021 г.

Научният съвет, с гласуване по електронната поща в периода 24 август
– 3 септември 2021 г.
Р Е Ш И:
І. На основание чл. 4, ал. 1 от ЗРАСРБ, утвърждава предложения от
секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни”
състав на научно жури за провеждане на конкурса за академичната
длъжност „професор“, обявен за нуждите на секцията в ДВ бр. 57/09.07.2021
г. по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност “Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление“:
1. проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов
2. проф. д-р Тодор Димитров Тагарев – ИИКТ – БАН
3. доц. д-р Татяна Владимирова Атанасова – ИИКТ – БАН
4. проф. д-р Тошко Ганчев Ненов – ТУ – Габрово
5. проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
6. проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров
7. проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева – ТУ – София
с резервни членове:
1. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова-Димитрова – ИИКТ – БАН
2. проф. д.н. Сеферин Тодоров Мирчев – ТУ – София
II. На основание чл. 4, ал. 1 от ЗРАСРБ, утвърждава предложения от
секция „Кибер-физични системи” състав на научно жури за провеждане на
конкурса за академичната длъжност „доцент“, обявен за нуждите на
секцията в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. по професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“:
1. проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София
2. проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ – София
3. проф. д-р Андон Венелинов Топалов – ТУ – София
4. доц. д-р Никола Георгиев Шакев – ТУ – София
5. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов
6. проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов
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7. проф. д-р Костадин Грозев Костадинов
с резервни членове:
1. проф. д-р Мара Крумова Кандева-Иванова – ТУ – София
2. доц. д-р Тони Венциславов Бояджиев – ИИКТ – БАН
III. На основание чл. 4, ал. 1 от ЗРАСРБ, утвърждава предложения от
секция „Разпределени информационни и управляващи системи” състав на
научно жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност „главен
асистент“, обявен за нуждите на секцията в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. по
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в
различни области на науката“:
1. проф. д-р Идилия Александрова Бачкова
2. проф. д-р Коста Петров Бошнаков
3. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН
4. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов
5. проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН
с резервни членове:
3. проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ – София
4. доц. д-р Татяна Владимирова Атанасова – ИИКТ – БАН
IV. Предлага следния състав на комисия за провеждане на приемния
изпит по специалността на Алса Нуци и Диелза Бериша – кандидати за
задочна докторантура, платено обучение на английски език, в секция
„Информационни процеси и системи за вземане на решения, по докторска
програма „Информатика“:
доц. д-р Васил Гуляшки – председател;
проф. д.н. Даниела Борисова;
доц. д-р Леонид Кирилов.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Чл.-кор. Св. Маргенов/
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