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Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я   Н А    Н А У К И Т Е 
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

N 12 

 

 

 

 Днес, 01.10.2014 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. Избор за академичната длъжност „професор”. 

 2. Обсъждане на предложение за избор на научно жури по процедура 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

 3. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурси за 

академичната длъжност „доцент”. 

 4. Отчисляване от докторантура. 

 5. Приемане на конспект за приемен изпит за докторанти. 

 

 ПРИСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Ив. Димов – председател, доц. д-р Г. 

Агре, доц. д-р К. Алексиев, доц. д-р В. Ангелова, проф. д.м.н. Г. Ангелова, 

доц. д-р Р. Андреев, доц. д-р Ем. Атанасов, акад. К. Боянов, доц. д-р Кр. 

Генова, доц. д-р Кр. Георгиев, доц. д-р Д. Димов, доц. д-р Зл. Илчева, проф. 

д-р Д. Карастоянов, проф. д.м.н. Св. Маргенов, доц. д-р Вл. Монов, доц. д-р 

Ив. Мустакеров, акад. Ив. Попчев, акад. В. Сгурев. 

 ОТСЪСТВАХА: проф. д-р А. Караиванова, проф. д.т.н. Т. Стоилов, 

проф. д.т.н. Кр. Стоилова и доц. д-р Т. Тагарев – командировка в чужбина, 

доц. д-р Хр. Турлаков – по болест и д-р Р. Георгиева (представител на 

младите учени) – в отпуск по майчинство. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по конкурса за 

академичната длъжност „професор”, обявен за нуждите на секция 

„Информационни процеси и системи за вземане на решения” по спец. 

01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и 

компютърни науки” в ДВ бр. 31/04.04.2014 г. В конкурса участва един 

кандидат – доц. д-р Иван Мустакеров и научното жури единодушно 

предлага той да бъде избран за „професор”. 
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 Акад. К. Боянов подкрепи избора на кандидата и отбеляза, че той 

отдавна работи в БАН и има много добри резултати. 

 Проф. Ив. Димов уточни, че съгласно чл. 8, ал. 3 от Правилника за 

специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в ИИКТ, необходимият кворум за провеждане на 

изборите за „професор” 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. 

Членовете на НС, които участват в конкурса не се включват в списъчния 

състав и нямат право на глас. Съгласно чл. 12, ал. 11 от Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в БАН, за избора на професор е необходимо повече 

от 1/4 от списъчния състав на НС да бъдат професори или доктори на 

науките. 

 Предложи да бъде избрана комисия за провеждане на изборите с 

председател проф. д.м.н. Галя Ангелова и членове - доц. д-р Кирил Алексиев 

и доц. д-р Емануил Атанасов. 

 Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 

 Беше проведено тайно гласуване: 

 Списъчен състав на НС – 22 души. Редуциран списъчен състав (до 1/6 

от списъчния състав) – 19 души. Необходим кворум – 13. Присъстват 17 (без 

кандидата). Необходим брой професори или доктори на науките за избора – 

6. Присъстват 7. Гласували – 17. Резултат: 13 (тринадесет) гласа „ЗА”, 3 

(три) гласа „ПРОТИВ” и 1 (един) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

 

 Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на 

ИИКТ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Избира доц. д-р Иван Цонев Мустакеров за „професор” по спец. 

01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и 

компютърни науки”, в секция „Информационни процеси и системи за 

вземане на решения”. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

Проф. Ив. Димов представи доклад от проф. Г. Ангелова за проведена 

предварителна защита на дисертацията на Ивелина Николова “Приложение 

на обработката на естествен език за изграждане на семантични системи” за 

присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. 
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„Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и 

компютърни науки”. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ: 

 1. Определя научно жури по процедурата в състав: 

проф. Радослав Павлов – ИМИ - БАН 

доц. Мария Стамболиева – НБУ 

доц. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски” 

доц. Кирил Симов – ИИКТ-БАН 

проф. д.м.н. Галя Ангелова (научен ръководител) – ИИКТ-БАН 

с резервни членове: 

проф. Людмила Димитрова – ИМИ-БАН 

доц. Данаил Дочев 

 2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 20.01.2015 г., или най-малко две седмици след обявяване на 

рецензиите и становищата, ако всички те бъдат предадени преди изтичане на 

тримесечния срок, съгласно чл. 32, ал. 2 от ППЗРАСРБ 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. Предлага на директора на ИИКТ да утвърди състава на научното 

жури и датата на защитата. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

 Проф. Св. Маргенов представи предложението си за обявяване на 

конкурси за академичната длъжност „доцент” за нуждите на секции „Грид 

технологии и приложения”, „Научни пресмятания” и „Паралелни 

алгоритми”. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 ИИКТ да обяви конкурси за академичната длъжност „доцент” за: 

- едно място в секция „Грид технологии и приложения” по спец. 

01.01.12. “Информатика (грид технологии и приложения)”, 

професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни 

науки”; 

- едно място в секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.09. 

“Изчислителна математика (научни пресмятания)”, професионално 

направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”; 

- едно място в секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.13. 

“Математическо моделиране и приложения на математиката 
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(приложения в биологията и медицината)”, професионално 

направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”; 

- едно място в секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.13. 

“Математическо моделиране и приложения на математиката 

(приложения в микроелектрониката)”, професионално направление 

4.6. „Информатика и компютърни науки”, 

със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник”. 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Любка Дуковска за 

отчисляване с право на защита на редовния докторант Васил Георгиев 

Ников, считано от 01.10.2014 г. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Считано от 01.10.2014 г. да бъде отчислен с право на защита 

редовният докторант Васил Георгиев Ников. 

 

 По т. 5 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи представения от доц. Кирил Алексиев 

конспект за приемен изпит за докторанти по спец. 02.21.07. 

„Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема предложения конспект за приемен изпит за докторанти по 

спец. 02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на информацията и 

управление”, съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

  /Д. Георгиева/    /Проф. д.т.н. Ив. Димов/ 


