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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 

№ 9 

 

 

 Днес, 02.07.2015 г., от 14:00 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. Избор на научно жури по процедура за придобиване на научната 

степен „доктор на науките”. 

 3. Избор на научно жури по процедура за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”. 

 4. Избор на научни журита по конкурси за академичната длъжност 

„главен асистент”. 

 5. Приемане на конспекти за конкурси за академичната длъжност 

„главен асистент”. 

 6. Обсъждане на предложение за структурна промяна. 

 7. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в 

докторантура: зачисляване на докторанти; отчисляване на докторант; 

приемане на конспекти за изпит по специалността от докторския минимум 

на докторанти; утвърждаване на тема на дисертация на докторант. 

 

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

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

доц. д-р Ем. Атанасов, акад. К. Боянов, доц. д-р Кр. Георгиев, доц. д-р Т. 

Гюров, доц. д-р Д. Димов, доц. д-р Л. Дуковска, проф. д-р А. Караиванова, 

проф. д-р Д. Карастоянов, доц. д-р Вл. Монов, проф. д.т.н. Т. Стоилов, проф. 

д.т.н. Кр. Стоилова, доц. д-р Д. Тодоров, доц. д-р Ст. Фиданова и гл. ас. д-р 

Ст. Стойков – представител на младите учени. 

 ОТСЪСТВА: акад. Ив. Попчев и доц. д-р К. Симов – командировка в 

чужбина, доц. д-р Зл. Илчева, чл.-кор. Св. Маргенов, проф. д-р Ив. 

Мустакеров, акад. В. Сгурев и проф. д-р Т. Тагарев. 

 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. 

„Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и 

компютърни науки”, обявен за нуждите на секция „Лингвистично 
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моделиране и обработка на знания“ в ДВ бр. 26/07.04.2015 г. Предложението 

на научното жури е единственият кандидат в конкурса д-р Ивелина Мирчева 

Николова да бъде избрана за „главен асистент”. 

 Бе избрана комисия за провеждане на тайното гласуване в състав: 

 председател: проф. Анета Караиванова 

 членове:  доц. Любка Дуковска 

    доц. Кирил Алексиев 

Списъчният състав на Научния съвет е 25 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 4 души. Редуцират се двама. Редуцираният списъчен състав за 

гласуването 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 необходимият кворум е 2/3 от редуцирания списъчен 

състав, т. е. 15 души, а за избора е необходимо мнозинство повече от 1/2 от 

редуцирания списъчен състав на Научния съвет, т. е. 12 гласа. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували 

18, от които 17 (седемнадесет) с „ДА” и 1 (един) с „НЕ”. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

д-р Ивелина Мирчева Николова за „главен асистент” по специалност 

„Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и 

компютърни науки” в секция „Лингвистично моделиране и обработка на 

знания“. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Ив. Мустакеров за 

проведената предварителна защита на дисертацията на доц. д-р Даниела 

Борисова “Едно- и многокритериални модели и алгоритми за оптимално 

проектиране, планиране и управление на инженерни системи” за 

присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално 

направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

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

 І. Определя научно жури по процедурата в състав: 

1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН 

2. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ – БАН 

3. акад. Иван Попчев – външен член 

4. акад. Васил Сгурев – външен член 
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5. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН 

6. проф. д.н. Иван Гарванов – УНИБИТ 

7. доц. д-р Светла Василева – ИСИР – БАН 

и резервни членове: 

8. проф. д-р Иван Иванов – УНИБИТ 

9. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН 

 

 ІІ. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 20.10.2015 г., или най-малко две седмици след обявяване на 

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

тримесечния срок, съгласно чл. 41, 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. 

 ІІІ. Предлага на директора на ИИКТ да утвърди състава на научното 

жури и датата на защитата. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Проф. Ив. Димов представи доклад от чл.-кор. Св. Маргенов за 

проведена предварителна защита на дисертацията на Явор Вутов 

“Паралелни итерационни методи за неконформни крайни елементи” за 

присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 

„Математическо моделиране и приложение на математиката”, 

професионално направление 4.5. „Математика”. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

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

 1. Определя научно жури по процедурата в състав: 

чл.-кор. Св. Маргенов – ИИКТ – БАН (научен ръководител) 

доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ – БАН 

проф. д-р Михаил Тодоров – ТУ – София 

проф. д-р Емил Маноах – ИМех – БАН 

доц. д-р Иван Бажлеков – ИМИ – БАН 

с резервни членове: 

доц. д-р Румен Янков – ИМех – БАН 

доц. д-р Иван Георгиев – ИИКТ – БАН 

 2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 22.10.2015 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. 
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 3. Предлага на директора на ИИКТ да утвърди състава на научното 

жури и датата на защитата. 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

Проф. Ив. Димов представи предложението на секция „Йерархични 

системи” за състав на научните журита по конкурсите за академичната 

длъжност „главен асистент” по специалност 02.07.20. „Комуникационни 

мрежи и системи”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и 

компютърна техника“ и специалност 02.21.10. „Приложение на принципите 

и методите на кибернетиката в различни области на науката”, 

професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и 

автоматика”, обявени в ДВ бр. 49/30.06.2015 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 І. Утвърждава предложения от секция „Йерархични системи” състав 

на научно жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност 

„главен асистент” по специалност 02.07.20. „Комуникационни мрежи и 

системи”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна 

техника“, обявен в ДВ бр. 49/30.06.2015 г.: 

1. проф. д-р Коста Бошнаков – ХТМУ – София 

2. доц. д-р Милена Лазарова – ТУ – София 

3. проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН 

4. проф. д-р Иван Мустакеров – ИИКТ – БАН 

5. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ – БАН 

с резервни членове: 

1. проф. д-р Идилия Бачкова – ХТМУ – София 

2. доц. д-р Даниела Борисова – ИИКТ – БАН 

 

 ІІ. Утвърждава предложения от секция „Йерархични системи” състав 

на научно жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност 

„главен асистент” по специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и 

методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, обявен в ДВ 

бр. 49/30.06.2015 г.: 

1. проф. д-р Идилия Бачкова – ХТМУ – София 

2. проф. д-р Станимир Стоянов – Пловдивски университет 

3. проф. д-р Коста Бошнаков – ХТМУ – София 

4. доц. д-р Даниела Борисова – ИИКТ – БАН 

5. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ – БАН 

с резервни членове: 

1. доц. д-р Милена Лазарова – ТУ – София 

2. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН 
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 По т. 5 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи предложените конспекти за конкурсите 

за „главен асистент” по спец. 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”, 

професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ 

и специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на 

кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 

5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, обявени за нуждите на 

секция „Йерархични системи“ в ДВ бр. 49/30.06.2015 г. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема предложените конспекти за конкурсите за „главен асистент” 

по спец. 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”, професионално 

направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ и специалност 

02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в 

различни области на науката”, професионално направление 5.2. 

“Електротехника, електроника и автоматика”, обявени в ДВ бр. 

49/30.06.2015 г., съгласно приложенията. 

 

 По т. 6 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов  представи предложението на чл.-кор. Св. Маргенов 

за обединяване на секции „Обработка на сигнали и разпознаване на образи” 

и „Математически методи за обработка на сензорна информация”, като 

названието на обединената секция бъде „Математически методи за 

обработка на сензорна информация”. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Да се обединят секциите „Обработка на сигнали и разпознаване на 

образи” и „Математически методи за обработка на сензорна информация” и 

названието на обединената секция да бъде: „Математически методи за 

обработка на сензорна информация”. 

 

 По т. 7 от дневния ред: 

 7.1. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Кирил Симов, 

председател на комисията за провеждане на конкурса за редовна 

докторантура по “Информатика”, професионално направление 4.6. 

„Информатика и компютърни науки“, обявен в ДВ бр. 18/10.03.2015 г. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 
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Р Е Ш И: 

 

 Да бъде зачислена Велислава Тодорова Тодорова в редовна 

докторантура по професионално направление 4.6. “Информатика и 

компютърни науки”, докторска програма „Информатика”, в секция 

„Лингвистично моделиране и обработка на знания“, за срок от три години, 

считано от 01.09.2015 г., с научен ръководител доц. д-р Кирил Симов. 

 

 7.2. Проф. Ив. Димов представи доклада от проф. Д. Карастоянов, 

председател на комисията за провеждане на конкурса за задочна 

докторантура по “Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление”, професионално направление 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“, обявен в ДВ бр. 18/10.03.2015 г. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъде зачислена Милена Филипова Груева в задочна докторантура 

по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“, докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на 

информация и управление”, в секция „Вградени интелигентни технологии“, 

за срок от четири години, считано от 02.07.2015 г., с научен ръководител 

проф. д-р Димитър Карастоянов. 

 

 7.3. Проф. Ив. Димов представи протокола от разширено заседание 

на секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“ за обсъждане 

на документите на Йенс Колер от Университета по приложна наука, 

Манхайм, Германия, за зачисляване в докторантура на самостоятелна 

подготовка срещу заплащане за доразработване на дисертация с работно 

заглавие „Optimizing distributed database access in cloud computing 

environments through in-memory caches. Application to language resources“. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Да бъде зачислен Йенс Колер в докторантура на самостятелна 

подготовка срещу заплащане за доразработване на дисертация с работно 

заглавие „Optimizing distributed database access in cloud computing 

environments through in-memory caches. Application to language resources“, 

професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, 

докторска програма „Информатика”, в секция „Лингвистично моделиране и 

обработка на знания“, за срок от две години, считано от 01.10.2015 г., като 

обучението се извършва на английски език. 
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2. Определя за научен консултант на докторанта доц. д-р Кирил 

Симов. 

 3. Приема представения работен план за докторантурата. 

 

 7.4. Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Тодор Стоилов за 

отчисляване на задочния докторант Константин Николов. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Задочният докторант КОНСТАНТИН ЕМИЛОВ НИКОЛОВ да бъде 

отчислен с право на защита, считано от 01.07.2015 г. 

 

7.5. Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Димитър 

Карастоянов за утвърждаване на тема на дисертацията на редовния 

докторант Десислава Иванова. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема следната тема на дисертацията на редовния докторант 

Десислава Иванова: „Безразрушителни методи за оценка на свойстввата на 

материалите”. 

 

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

по специалността от докторския минимум на докторанти. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема предложените конспекти за изпити по специалността от 

докторския минимум на: 

1. редовния докторант Денис Чикуртев; 

2. редовния докторант Десислава Иванова; 

3. задочния докторант Венета Христова; 

4. задочния докторант Никола Съботинков; 

5. задочния докторант Виктория Димитрова, 

съгласно приложенията. 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


