БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ
№2
23.02.2022 г.
На 23.02.2022 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. Избор на ръководител на секция „Комуникационни системи и
услуги“.
2. Избори по конкурси за академичната длъжност „главен асистент“.
3. Предложения за утвърждаване на научни журита по конкурс за
академичната длъжност „главен асистент“ и по процедури за
образователната и научна степен „доктор“.
4. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
5. Обсъждане на предложените от Комисията по проучване на
съществуващите практики в други институти на БАН и правилници за
удостояване на учени със статути от вида „асоцииран член“ и др.: Статут
на асоцииран член на ИИКТ-БАН, Статут на гост-изследовател на ИИКТБАН, Статут на гост-професор на ИИКТ-БАН, Статут на професор
емеритус на ИИКТ-БАН.
6. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в
докторантура: зачисляване, атестиране, приемане на индивидуални
планове и конспекти за изпити от докторския минимум, избор на комисия
за изготвяне на конспекти за приемни изпити за докторанти, нови курсове
към ЦО-БАН.
7. Предложение за продължаване на трудов договор, съгласно § 4 от
ПЗР на Устава на БАН.
8. Разни:
8.1. Предложения за номинации за наградите на БАН за млади
учени.
8.2. Предложение за одобряване на подаден проект.
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, д.т.н. Ив. Димов, чл.-кор. Л.
Дуковска, проф. д-р А. Караиванова, д-р Д. Карастоянов, проф. д-р П.
Копринкова, проф. д-р К. Костадинов, доц. д-р Зл. Минчев, проф. д-р Вл.
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Монов, акад. Ив. Попчев, акад. В. Сгурев, проф. д-р К. Симов, проф. д-р
Кр. Стефанов, д.т.н. Кр. Стоилова, проф. д-р Т. Тагарев, проф. д-р Ст.
Фиданова, доц. д-р Ст. Харизанов и доц. д-р Н. Стоименов – представител
на младите учени.
ОТСЪСТВА: доц. д-р Н. Добринкова – отпуск по майчинство, доц.
д-р В. Шаламанов.
КВОРУМ ИМА.
Чл.-кор. Св. Маргенов напомни, че тайното гласуване по точки 1 и 2
от дневния ред ще се проведе след приключване на дистанционното
заседание на Научния съвет, от 13:00 часа в зала 2 в сутерена на бл. 25А на
ИИКТ, за да могат да се спазят противоепидемичните изисквания в
извънредната обстановка заради пандемията от COVID-19, и предложи да
бъде избрана комисия за провеждане на изборите с председател проф.
д-р Стефка Фиданова и членове – проф. д-р Петя Копринкова и доц.
д-р Станислав Харизанов.
Предложението бе гласувано явно и прието единодушно.
По т. 1 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов даде думата за изказвания по предложението
за ръководител на секция „Комуникационни системи и услуги“ да бъде
избрана доц. д-р Екатерина Оцетова-Дудин.
Проф. Г. Ангелова напомни, тъй като в Научния съвет няма
представител на секция „Комуникационни системи и услуги“, че доц.
Екатерина Оцетова-Дудин е първият от много години хабилитиран учен,
който идва в Института отвън. Затова повечето не я познават добре. От
друга страна, Събранието на секцията единодушно я предлага за
ръководител и Научният съвет би следвало да се съобрази с мнението на
хората и да подкрепи това предложение.
Чл.-кор. Св. Маргенов добави, че Научният съвет има традиция да
подкрепя предложенията на секциите.
Д-р Д. Карастоянов обърна внимание, че на Събранието на секцията
именно другият възможен кандидат– доц. Светозар Илчев, е предложил
доц. Екатерина Оцетова-Дудин да бъде избрана за ръководител.
Поради липса на повече изказвания, обсъждането бе прекратено.
Съгласно чл. 40 от Устава на БАН, необходимият кворум за
провеждане на избора е повече от ½ от списъчния състав на НС,
гласуването е тайно и решението се взима с мнозинство повече от
половината от списъчния състав.
Списъчният състав на НС е 25 души. Необходимият кворум – 13.
Присъствали на дистанционното обсъждане 23. Гласували – 22 (от
участвалите в заседанието проф. Кр. Стефанов нямаше възможност да
участва в гласуването). Резултат: 22 (двадесет и двама) гласували с „ДА”.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет
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ИЗБРА
доц. д-р Екатерина Ангелова Оцетова-Дудин за ръководител на секция
„Комуникационни системи и услуги“.
По т. 2 от дневния ред:
2.1. 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
„Информатика”, обявен за нуждите на секция „Моделиране и
оптимизация“ в ДВ бр. 94/12.11.2021 г., с който се предлага единственият
кандидат в конкурса – д-р Иван Иванов Благоев, да бъде избран за „главен
асистент“.
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 избора 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 Съвета (4 души).
Списъчен състав на НС за гласуването – 25 души. Редуциран състав –
24 души. Необходим кворум – 16. Присъствали на дистанционното
обсъждане 23 члена на НС. Гласували – 22 (от участвалите в заседанието
проф. Кр. Стефанов нямаше възможност да участва в гласуването).
Резултат: 22 (двадесет и двама) гласували с „ДА”.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет
ИЗБРА
д-р Иван Иванов Благоев за „главен асистент“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика”, в секция „Моделиране и оптимизация“.
2.2. 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
„Информатика”, обявен за нуждите на секция „Информационни процеси и
системи за вземане на решения“ в ДВ бр. 94/12.11.2021 г., с който се
предлага единственият кандидат в конкурса – д-р Красимира СтояноваЧокова, да бъде избрана за „главен асистент“.
Съгласно чл. 9, ал. 12 от Правилника за специфичните условия за
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в
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ИИКТ, необходимият кворум за провеждане на избора 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 Съвета (4 души).
Списъчен състав на НС за гласуването – 25 души. Редуциран състав –
24 души. Необходим кворум – 16. Присъствали на дистанционното
обсъждане 23 члена на НС. Гласували – 22 (от участвалите в заседанието
проф. Кр. Стефанов нямаше възможност да участва в гласуването).
Резултат: 21 (двадесет и един) гласували с „ДА” и 1 (един) с „БЯЛА
БЮЛЕТИНА“.
Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет
ИЗБРА
д-р Красимира Донева Стоянова-Чокова за „главен асистент“ по
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
специалност „Информатика”, в секция „Информационни процеси и
системи за вземане на решения“.
По т. 3 от дневния ред:
3.1. Научният съвет единодушно утвърди предложения от секция
„Кибер-физични системи“ състав на научно жури за провеждане на
конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“,
обявен за нуждите на секцията в ДВ бр. 2/07.01.2022 г.:
доц. д-р Стефан Савов Билидеров – ВВВУ „Г. Бенковски“
доц. д-р Мартин Миленов Камбушев – ВВВУ „Г. Бенковски“
доц. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН
доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН
доц. д-р Денис Сафидинов Чикуртев – ИИКТ – БАН
и резервни членове:
доц. д-р Христо Ботев Йонков – ВВВУ „Г. Бенковски“
доц. д-р Станислав Димитров Гьошев – ИИКТ – БАН
3.2. Научният съвет единодушно утвърди предложения от секция
„Комуникационни системи и услуги“ състав на научно жури за провеждане
на процедурата за придобиване на образователната и научна степен
“доктор” от Иван Костадинов Гайдарски за дисертацията „Метод и модели
за разработка на системи за информационна сигурност в организации“ по
професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника,
докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“:
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проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика –
БАН
проф. д-р Румен Иванов Трифонов – ТУ – София
проф. д-р Тодор Димитров Тагарев – ИИКТ – БАН
доц. д-р Светозар Валериев Илчев – ИИКТ – БАН
и резервни членове:
доц. д-р Татяна Иванова Иванова – ТУ – София
доц. д-р Екатерина Ангелова Оцетова-Дудин – ИИКТ – БАН
Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията да
се проведе на 15.06.2022 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.
3.3. Научният съвет единодушно утвърди предложения от секция
„Разпределени информационни и управляващи системи“ състав на научно
жури за провеждане на процедурата за придобиване на образователната и
научна степен “доктор” от Миглена Маринова Панева за дисертацията
„Иновативни методи за технологична диагностика на автоматични машини
и линии“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, докторска програма „Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление“:
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София
проф. д-р Панчо Кръстев Томов – ТУ – София
проф. д-р Станчо Петков Петков – ИМСТЦХА – БАН
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН
доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН
и резервни членове:
проф. д-р Мара Иванова Кандева – ТУ – София
доц. д-р Тони Венциславов Бояджиев – ИИКТ – БАН
Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията да
се проведе на 27.05.2022 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.
3.4. Научният съвет единодушно утвърди предложения от секция
„Разпределени информационни и управляващи системи“ състав на научно
жури за провеждане на процедурата за придобиване на образователната и
научна степен “доктор” от Петър Павлов Панев за дисертацията
„Иновативни технологии за повишаване ефективността при производство
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на тръбна мебел“ по професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, докторска програма „Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление“:
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София
проф. д-р Панчо Кръстев Томов – ТУ – София
проф. д-р Станчо Петков Петков – ИМСТЦХА – БАН
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН
доц. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН
и резервни членове:
проф. д-р Мара Иванова Кандева – ТУ – София
доц. д-р Тони Венциславов Бояджиев – ИИКТ – БАН
Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията да
се проведе на 27.05.2022 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. 4 от дневния ред:
Чл.-кор. Св. Маргенов даде думата за изказвания по предложенията
за обявяване на конкурси за академични длъжности.
Акад. К. Боянов напомни, че преди години е имало много силни
учени, на които не са били обявени процедури за „професор“, тъй като не
са имали защитили докторанти. Например покойният вече Христо
Турлаков, с повече публикации, цитирания и проекти, и изобщо човек с
много заслуги за Института, за когото не беше обявена процедура и който
затова си отиде леко обиден.
Познава и тримата потенциални кандидати за предлаганите конкурси
за „професор“ и макар, че двама от тях нямат нито един защитил
докторант, всички те са много активни, изпълняват сегашните критерии и
трябва да продължават да се развиват.
Припомнил е случая с Христо Турлаков, тъй като критериите трябва
да спазват някаква традиция, т. е. оттук нататък, след като сме приели, че
това не е важен показател за тези хора, след време и за други хора това да
бъде валидно. Тъй като много често става така, че след като определена
група хора „се качи на коня“, се въвежда отново ограничаващо изискване.
Не е убеден, че някой може да предотврати това, защото законите
постоянно се изменят, но поне в Института да се спазват равномерно
критериите.
Проф. Г. Ангелова смята, че професорът е човек, който ръководи
група, който организира. Но напоследък, откакто Академията дава само 50
% от режийните разходи, за себе си е решила и през последните 4 години е
предлагала конкурси за „професор“ само за хора, които внасят проекти в
Института, които имат група и могат да контрибутират и публикации, и
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проекти. И се е въздържала да предлага конкурси за „професор“ за хора,
които просто са покрили критериите.
Чл.-кор. Св. Маргенов споделя огорчението на акад. Боянов и иска
да поеме отговорността, защото преди време е подкрепял виждането, че
професорите трябва да имат защитили докторанти. Така че, хубаво би било
отсега нататък да не се променя много често начинът на действие.
След прекратяване на обсъждането, с 22 гласа „ЗА“ и 1
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Научният съвет
Р Е Ш И:
ИИКТ да обяви конкурси за академичните длъжности:
1. „професор“ по професионално направление 4.5. Математика,
специалност „Изчислителна математика“ – 1 място за секция
„Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и
микроструктурен анализ“;
2. „професор“ по професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки – 1 място за секция „Информационни процеси
и системи за вземане на решения“;
3. „професор“ по професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“
– 1 място за секция „Кибер-физични системи“;
4. „доцент“ по професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и
системи“ – 1 място за секция „Разпределени информационни и
управляващи системи“;
5. „доцент“ по професионално направление 4.5. Математика,
специалност „Математическо моделиране и приложение на
математиката (приложения в изчислителната физика и биология)“
– 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D
дигитализация и микроструктурен анализ“;
6. „главен асистент“ по професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“
– 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D
дигитализация и микроструктурен анализ“;
По т. 5 от дневния ред:
Проф. Г. Агре, председател на Комисията по проучване на
съществуващите практики в други институти на БАН и правилници за
удостояване на учени със статути от вида „асоцииран член“ и др., отбеляза,
че всички предложени за приемане от Научния съвет статути, са били на
разположение на членовете на Съвета две седмици преди заседанието. В
този срок са постъпили предложения единствено от доц. Николай
Стоименов.
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Едно от предложенията е осигуряването на работно място за гостпрофесор и гост-изследовател да не е задължително, а при възможност.
Тъй като гост-професор и гост-изследовател не са щатни длъжности,
а се назначават само по проекти с осигурено финансиране, Комисията
счита, че не е сериозно на специално поканени хора да работят по даден
проект да не се осигури работно място.
Друго предложение е статутът на професор емеритус да е със срок 4
години, след който да се преценява дали да се продължава.
Тъй като професор емеритус е пожизнено почетно звание,
еквивалетно на академик на ИИКТ, което се дава само по изключение, на
изтъкнати хора, допринесли за съществуването на Института, Комисията
счита, че при предложената сериозна процедура за този статут не е логично
да има срок.
Относно предложението на Комисията академиците и членкореспондентите на БАН, които са били на основна работа в ИИКТ, да
могат да придобиват статут на професор емеритус по право, само след
заявено писмено желание, доц. Стоименов смята, че това е
дискриминационен подход и би трябвало и за тях да се прилага цялата
процедура.
Комисията смята, че това не е оправдано, след като те са станали
пожизнено академици и член-кореспонденти на БАН по много по-тежка
процедура.
Комисията не приема представените ѝ от доц. Николай Стоименов
предложения и предлага на Научния съвет да приеме 4-те предложени
статута в първоначално представения от нея вариант.
Проф. Т. Тагарев отбеляза, че отчасти смисълът да се предлагат
подобни статути е целта, когато тези хора публикуват, да посочват
Института и по този начин да се повишават неговите наукометрични
показатели. За статутите, които са по проекти, това е задължение от
работата по проектите, но за професор емеритус няма механизъм за
контрол дали това задължение се изпълнява.
Проф. Г. Ангелова отбеляза, че статутът на професор емеритус в
Института по математика и информатика е бил с определен срок, но се е
оказал непрактичен и е отменен. Смята, че ако се наложи, Научният съвет
може да отмени решението си с нарочно решение.
Обърна внимание, че при съществуващата схема за раздаване на пари
по К2 хора, които не са на щат в ИИКТ получават пари докато допринасят
за К2 на Института. Те се подлагат на ежегодна атестация и ако имат
принос, получават съответните средства.
След прекратяване на обсъждането, с 18 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ и 4
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Научният съвет
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Р Е Ш И:
Приема:
Статут на асоцииран член на ИИКТ-БАН,
Статут на гост-изследовател на ИИКТ-БАН,
Статут на гост-професор на ИИКТ-БАН,
Статут на професор емеритус на ИИКТ-БАН,
съгласно приложенията.
По т. 6 от дневния ред:
6.1. Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Да бъде зачислена Диелза (Шани) Бериша в задочна докторантура
на английски език срещу заплащане по професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“ за
срок от 4 години, считано от 01.03.2022 г. в секция „Информационни
процеси и системи за вземане на решения“ с научен ръководител доц. д-р
Васил Гуляшки.
6.2. Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Да бъде зачислен Васил Стефанов Колев в докторантура на
самостоятелна подготовка за доразработване на дисертация с работно
заглавие „Методи за построяване на уейвлетни и мултиуейвлетни
филтърни банки“ по докторска програма „Информатика“, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, за срок от 2 години,
считано от 01.03.2022 г. в секция „Комуникационни системи и услуги“, с
научен ръководител доц. д-р Румен Андреев.
Утвърждава предложения индивидуален план.
6.3. Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
1. Приема положителната атестация за 2021 г. на задочните
докторанти Ангел Ботев Иванов и Кочо Хрисафов и индивидуалните им
планове за работа през 2022 г.
2. Приема индивидуалните планове за работа през 2022 г. на:
- задочния докторант Васил Здравков Димитров;
- редовния докторант Виктор Кънчев Данев;
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- редовния докторант Георги Стоянов Шопов;
- редовния докторант Кристиян Симеонов Димитров и
утвърждава следната тема на дисертацията му: „Кибер-физични системи за
интелигентно управление на комплексите за отглеждане на животни“;
- задочната докторантка Мария Иванова Димитрова (Пенева);
- редовната докторантка Мелания Стоянова Бербатова и
утвърждава следната тема на дисертацията ѝ: „Модели за машинно
самообучение за обработка на знание в текстове и мрежи от знания“;
- редовната докторантка Нина Стоянчова Керемедчиева;
- редовния докторант Петко Иванов Стоев;
- редовния докторант Станислав Йовчев Йовков;
- редовния докторант Стефан Костадинов Тафков.
6.4. Научният съвет единодушно одобри предложените от доц. д-р
Екатерина Оцетова-Дудин специализирани курсове към Центъра за
обучение на БАН: LINUX системна администрация и Анализ на данни и
реализиране на бази от данни с SQL, съгласно приложенията.
6.5. Научният съвет единодушно избра Комисия в състав:
проф. Анета Караиванова – научен секретар
проф. Петя Копринкова
д.т.н. Красимира Стоилова
д.т.н. Тодор Стоилов,
която да подготви и представи в Научния съвет конспекти за приемни
изпити по докторските програми, за които ИИКТ има акредитация, не покъсно от 20.04.2022 г.
6.6. Научният съвет, с мнозинство от 22 „ЗА“ прие предложения
конспект за изпит по базов специализиран предмет от докторския минимум
на докторантката на самостоятелна подготовка Инна Петрова Николова.
6. 7. Научният съвет, с мнозинство от 18 гласа „ЗА“ не прие
предложения общ конспект за изпит по базов специализиран предмет от
докторския минимум на докторантите Станислав Йовков, Кристиян
Димитров, Ангел Иванов, Кочо Хрисафов, Александър Вуков – по
докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление“ и на Петко Стоев – по докторска програма „Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“.
В Научния съвет следва да бъдат внесени отделни конспекти за всеки
докторант с повече съвременна литература.
По т. 7 от дневния ред Научният съвет, с мнозинство от 21 гласа
„ЗА“
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Р Е Ш И:
Трудовото правоотношение с проф. д-р Пенчо Генов Маринов да
бъде продължено с една година, съгласно параграф 4, ал. 2 от преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 01.04.2022 г.
По т. 8 от дневния ред:
8.1. Проф. Г. Ангелова представи предложенията за издигане на
кандидатурите на гл. ас. д-р Кристина Динева за наградата на БАН за млад
учен „Проф. Марин Дринов“ и на ас. Симона Неделчева за наградата на
БАН за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“.
С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
1. Издига кандидатурата на гл. ас. д-р Кристина Иванова Динева за
наградата на БАН за млади учени „Проф. Марин Дринов“ в направление
„Информационни и комуникационни науки и технологии“.
2. Издига кандидатурата на ас. Симона Георгиева Неделчева за
наградата на БАН за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов“ в
направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“.
8.2. С явно гласуване, Научният съвет единодушно
Р Е Ш И:
Подкрепя участието на ИИКТ в проекта Хъб “Медийна грамотност и
проверка на факти“ – България (Media Literacy and Fact-Checking Hub
Bulgaria) към програмата „Цифрова Европа“ в конкурса European Digital
Media Observatory (EDMO), с координатор от българска страна фирма AData-Pro и лице за контакт от страна на ИИКТ доц. Велизар Шаламанов.

СЕКРЕТАР:
/Д. Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Чл.-кор. Св. Маргенов/
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