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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 14 

 

 

 

 Днес, 12.11.2014 г., от 10:00 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 „главен асистент”. 

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

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

 3. Отчисляване от докторантура. 

 4. Утвърждаване на индивидуални плановe на докторанти и на 

заглавия на дисертации. 

 5. Приемане на конспекти за изпити по специалността от докторския 

минимум. 

 6. Приемане на отчети на теми от научноизследователския план. 

 7. Приемане на изменението на бюджета на ИИКТ за 2014 г. 

 

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

Агре, доц. д-р В. Ангелова, доц. д-р Р. Андреев, доц. д-р Ем. Атанасов, 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, проф. д.т.н. Т. 

Стоилов и проф. д.т.н. Кр. Стоилова. 

 ОТСЪСТВАХА: доц. д-р К. Алексиев, проф. д-р А. Караиванова, 

проф. д.м.н. Г. Ангелова, проф. д-р Т. Тагарев и акад. К. Боянов – 

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 от научното жури, провело 

конкурса за академичната длъжност „главен асистент” по спец. 02.21.04. 

„Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 

4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен за нуждите на секция 

„Комуникационни системи и услуги“ в ДВ бр. 60/22.07.2014 г. 
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Предложението на научното жури е единственаият кандидат в конкурса д-р 

Светозар Валериев Илчев да бъде избран за „главен асистент”. 

 Бе избрана комисия за провеждане на тайното гласуване в състав: 

 председател: доц. Вера Ангелова 

 членове:  доц. Геннадий Агре 

    доц. Владимир Монов 

Списъчният състав на Научния съвет е 23 члена. Съгласно чл. 10, ал. 

12 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

за заемане на академични длъжности в БАН той може да бъде редуциран до 

1/6, т.е. с 3 души. Редуцират се трима от шестимата членове на НС, които 

могат да бъдат редуцирани. Редуцираният списъчен състав за гласуването е 

20 члена. Съгласно чл. 10, ал. 12 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в 

БАН необходимият кворум е 2/3 от редуцирания списъчен състав, т. е. 14 

души, а за избора е необходимо мнозинство повече от 1/2 от редуцирания 

списъчен състав на Научния съвет, т. е. 11 гласа. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували 

17, от които 17 (седемнадесет) с „ДА”. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

д-р Светозар Валериев Илчев за „главен асистент” по специалност 02.21.04. 

„Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 

4.6. “Информатика и компютърни науки” в секция „Комуникационни 

системи и услуги“. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

Проф. Ив. Димов представи доклад от проф. Ив. Мустакеров за 

проведена предварителна защита на дисертацията на Евгени Бантутов 

“Моделиране влиянието на температурата върху параметрите на уреди за 

нощно виждане” за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на 

кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 

5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”. 

 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: 

доц. д-р Тодор Джамийков – ТУ – София 

доц. д-р Иван Бакърджиев – ИСЕ – София, ДСО „Електрон” 

проф. д-р Иван Иванов – УНИБИТ 
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доц. д.н. Иван Гарванов – УНИБИТ 

доц. д-р Даниела Борисова (научен консултант) – ИИКТ-БАН 

с резервни членове: 

доц. д-р Светла Василева – ИСИР-БАН 

проф. д-р Иван Мустакеров – ИИКТ-БАН 

 2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 10.03.2015 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: 

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

отчисляване с право на защита на редовния докторант Георги Лазаров 

Шахпазов, 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 Георги Лазаров Шахпазов. 

 

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

отчисляване с право на защита на редовния докторант Веселин Лазаров 

Шахпазов, 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 Веселин Лазаров Шахпазов. 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

 4.1. Проф. Ив. Димов представи предложените индивидуални 

планове за работа на докторанти. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема индивидуалния учебен план за 2014/2015 г. на редовния 

докторант Асен Любомиров Тошев и утвърждава следната тема на 
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дисертацията му: „Методи за оптимизация. Еволюционни изчислителни 

алгоритми”. 

 2. Приема индивидуалния учебен план за 2014/2015 г. на редовната 

докторантка Красимира Донева Стоянова - Чокова и утвърждава следната 

тема на дисертацията й: „Методи за оптимизация. Управление на кредитен 

портфейл на търговска банка”. 

 3. Приема индивидуалния учебен план за 2014/2015 г. на редовната 

докторантка Кристина Тодорова Павлова и утвърждава следната тема на 

дисертацията й: „Синтез на алгоритми за оптимално управление на 

транспортни системи“. 

 4. Приема индивидуалния учебен план за 2014/2015 г. на задочната 

докторантка Виктория Станиславова Димитрова и утвърждава следната тема 

на дисертацията й: „Изследване, анализ и внедряване на процеси, 

систематизирани в ITIL“. 

 

 4.2. Проф. Ив. Димов представи доклада от проф. Тодор Стоилов за 

определяне на тема на дисертационния труд на редовния докторант Илиян 

Занкински. 

 Акад. В. Сгурев предложи „проектиране“ да се замени с 

„разработване“. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема следната тема на дисертационния труд на редовния докторант 

Илиян Занкински: „Разработване на алгоритми за обучение на невронни 

мрежи и приложението им в програмни среди”. 

 

 По т. 5 от дневния ред: 

 5.1. Проф. Ив. Димов представи предложените конспекти за изпити 

по специалността от докторския минимум на редовните докторанти 

Николай Иванов Стоименов и Станислав Димитров Гьошев. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема предложените конспекти за изпити по специалността от 

докторския минимум на редовните докторанти Николай Иванов Стоименов 

и Станислав Димитров Гьошев. 

 2. Предлага комисия за провеждане на изпитите в състав: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  проф. д-р Димитър Карастоянов 

  ЧЛЕНОВЕ:   доц. д-р Владимир Монов 

      доц. д-р Любка Дуковска 
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 5.2. Проф. Ив. Димов представи предложения конспект за изпит по 

специалността от докторския минимум на редовния докторант Атанас 

Филипов Николов. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема предложения конспект за изпит по специалността от 

докторския минимум на редовния докторант Атанас Филипов Николов. 

 2. Предлага комисия за провеждане на изпита в състав: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  доц. д-р Димо Димов 

  ЧЛЕНОВЕ:   доц. д-р Геннадий Агре 

      доц. д-р Кирил Алексиев 

 

 5.3. Проф. Ив. Димов представи предложения конспект за изпит по 

специалността от докторския минимум на редовната докторантка Кристина 

Тодорова Павлова. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема предложения конспект за изпит по специалността от 

докторския минимум на редовната докторантка Кристина Тодорова Павлова. 

 2. Предлага комисия за провеждане на изпита в състав: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  проф. д.т.н. Тодор Стоилов 

  ЧЛЕНОВЕ:   проф. д-р Димитър Карастоянов 

      проф. д-р Иван Мустакеров 

 

 5.4. Проф. Ив. Димов представи предложения конспект за изпит по 

специалността от докторския минимум на задочния докторант Димитър 

Славов Димитров. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема предложения конспект за изпит по специалността от 

докторския минимум на задочния докторант Димитър Славов Димитров. 

 2. Предлага комисия за провеждане на изпита в състав: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  доц. д-р Емануил Атанасов 

  ЧЛЕНОВЕ:   доц. д-р Владимир Монов 

      доц. д-р Красимир Георгиев 
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 По т. 6 от дневния ред: 

6.1. Проф. Ив. Димов представи накратко отчета на проекта за 

съвместни научни изследвания „Изследване на приложенията на 

съвременните парадигми от областта на интелигентните системи”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема извършената работа по проекта за съвместни научни 

изследвания „Изследване на приложенията на съвременните парадигми от 

областта на интелигентните системи” с Института за системни изследвания 

на Полската академия на науките, с ръководител доц. д-р Любка Дуковска. 

 

6.2. Проф. Ив. Димов представи накратко отчета на проекта за 

съвместни научни изследвания „Интелигентна агентно ориентирана 

вероятностна диагностика на сложни системи”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема извършената работа по проекта за съвместни научни 

изследвания „Интелигентна агентно ориентирана вероятностна диагностика 

на сложни системи” с Института по информатика на Словашката академия 

на науките, с ръководител доц. д-р Любка Дуковска. 

 

6.3. Проф. Ив. Димов представи накратко отчета на проекта 

„Предсказващо поддържане на технологични съоръжения въз основа на 

диагностика и анализ на риска”, финансиран от ФНИ - МОМН. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема извършената работа по проект „Предсказващо поддържане на 

технологични съоръжения въз основа на диагностика и анализ на риска”, с 

ръководител доц. д-р Любка Дуковска. 

 

6.4. Проф. Ив. Димов представи накратко отчета на проекта 

„Изследване на информационните заплахи и поведенческа динамика на 

потребителите в социални мрежи от интернет пространството”, финансиран 

от ФНИ - МОМН. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 
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Р Е Ш И: 

 

 Приема извършената работа по проект „Изследване на 

информационните заплахи и поведенческа динамика на потребителите в 

социални мрежи от интернет пространството”, с ръководител доц. д-р 

Златогор Минчев. 

 

 Доц. Кр. Георгиев предложи в бъдеще в отчетите да се посочва 

импакт факторът на публикациите. 

 

 По т. 7 от дневния ред: 

 Проф. Св. Маргенов запозна присъстващите с увеличението на 

бюджетната субсидия за Института във връзка с необходимите средства за 

обезщетения и процедури по ЗРАСРБ и увеличението на бюджетната 

субсидия с 4000000 лева във връзка с ПМС № 228/25.07.2014 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема предложената актуализация на бюджета на ИИКТ за 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


