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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 

№ 5 

 

 

 Днес, 18.03.2015 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. Предложение за структурна промяна. 

 2. Предложение за назначаване на учен в ИИКТ, съгласно чл. 60, ал. 1 

от Устава на БАН. 

 3. Избори за академичната длъжност „доцент”. 

 4. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурс за 

академичната длъжност „главен асистент”. 

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

докторантура: атестиране, приемане на индивидуални планове и на теми на 

дисертации, приемане на конспект за изпит по специалността от докторския 

минимум, приемане на конспекти за изпити по специалността в 

допълнителния конкурс за докторанти. 

 6. Обсъждане на предложение за издаване на монография в 

Академичното издателство „Марин Дринов”. 

 7. Разни. 

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

 7.2. Определяне на комисия за провеждане на процедура за признаване 

на придобита в чужбина научна степен „доктор”. 

 7.3. Включване на проекти в научноизследователския план на 

Института за 2015 г. 

 

 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, доц. д-р Зл. Илчева, проф.  

д-р Д. Карастоянов, чл.-кор. Св. Маргенов, доц. д-р Вл. Монов, проф. д-р Ив. 

Мустакеров, акад. Ив. Попчев, акад. В. Сгурев, проф. д.т.н. Т. Стоилов, 

проф. д.т.н. Кр. Стоилова и гл. ас. д-р Ст. Стойков – представител на младите 

учени. 

 ОТСЪСТВА: проф. д-р А. Караиванова, проф. д-р Т. Тагарев и доц.  

д-р Ст. Фиданова – командировка в чужбина, доц. д-р К. Симов и доц. д-р Д. 

Тодоров. 

 КВОРУМ ИМА. 
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 По т. 1 от дневния ред: 

 1. Проф. Св. Маргенов  представи предложението за сливане на 

секции „Лингвистично моделиране” и „Технологии за обработка и 

управление на знания”, като названието на обединената секция бъде 

„Лингвистично моделиране и обработка на знания”. 

 Акад. В. Сгурев изказа мнение, че обикновено по-общото понятие е 

първо по ред. 

 Доц. Г. Агре приема това мнение за напълно правилно, но поясни, че с 

оглед на историческите натрупвания се е преценило, че това е „най-

безболезнената” промяна в този случай. В бъдеще е възможна и по-сериозна 

промяна на името на секцията. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Да се обединят секциите „Лингвистично моделиране” и „Технологии 

за обработка и управление на знания” и названието на обединената секция 

да бъде: „Лингвистично моделиране и обработка на знания”. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

Проф. Ив. Димов представи предложението за назначаване на доц.   

д-р Невена Илиева от ИЯИЯЕ в секция „Научни пресмятания” на ИИКТ, на 

основание чл. 60, ал. 1 от Устава на БАН. 

Доц. Кр. Георгиев познава доц. Илиева като учен, който си тежи на 

мястото и смята, че Институтът само ще спечели от привличането й. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 60, ал. 1 от Устава на БАН, доц. д-р Невена Петрова 

Илиева от ИЯИЯЕ – БАН да бъде назначена в секция „Научни пресмятания” 

на ИИКТ – БАН. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

 3.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по 

конкурса за академичната длъжност „доцент”, обявен за нуждите на секция 

„Научни пресмятания” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика (научни 

пресмятания)”, професионално направление 4.5. „Математика” в ДВ бр. 

86/17.10.2014 г. В конкурса участва един кандидат – гл. ас. д-р Иван 

Георгиев и научното жури единодушно предлага той да бъде избран за 

„доцент”. 

 Проф. Ив. Димов уточни, че 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 за провеждане на 
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изборите за „доцент” е 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС, 

гласуването е тайно и решението се взема 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. 

 

 Предложи да бъде избрана комисия за провеждане на изборите с 

председател доц. д-р Кирил Алексиев и членове - доц. д-р Любка Дуковска и 

доц. д-р Румен Андреев. 

 Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 

 Беше проведено тайно гласуване: 

 Списъчен състав на НС – 25 души. Редуциран списъчен състав – 22 

души. Необходим кворум – 15. Присъстват 20. Гласували – 20. Резултат: 20 

(двадесет) гласа „ЗА”. 

 

 Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на 

ИИКТ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Избира главен асистент д-р Иван Георгиев Георгиев за „доцент” 
по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика (научни пресмятания)”, 

професионално направление 4.5. „Математика”, в секция „Научни 

пресмятания”. 

 

 3.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по 

конкурса за академичната длъжност „доцент”, обявен за нуждите на секция 

„Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и 

приложения на математиката (приложения в микроелектрониката)”, 

професионално направление 4.5. „Математика” в ДВ бр. 86/17.10.2014 г. В 

конкурса участва един кандидат – д-р Жан Мишел Селие и научното жури 

единодушно предлага той да бъде избран за „доцент”. 

 Беше проведено тайно гласуване: 

 Списъчен състав на НС – 25 души. Редуциран списъчен състав – 22 

души. Необходим кворум – 15. Присъстват 20. Гласували – 20. Резултат: 19 

(деветнадесет) гласа „ЗА” и 1 (един) „ПРОТИВ”. 

 

 Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на 

ИИКТ 
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Р Е Ш И: 

 

 Избира д-р Жан Мишел Селие за „доцент” по спец. 01.01.13. 

„Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в 

микроелектрониката)”, професионално направление 4.5. „Математика”, в 

секция „Паралелни алгоритми”. 

 

 3.3. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по 

конкурса за академичната длъжност „доцент”, обявен за нуждите на секция 

„Грид технологии и приложения” по спец. 01.01.12. „Информатика (Грид 

технологии и приложения)”, професионално направление 4.6. „Информатика 

и компютърни науки” в ДВ бр. 86/17.10.2014 г. В конкурса участва един 

кандидат – гл. ас. д-р София Ивановска и научното жури единодушно 

предлага тя да бъде избрана за „доцент”. 

 Беше проведено тайно гласуване: 

 Списъчен състав на НС – 25 души. Редуциран списъчен състав – 22 

души. Необходим кворум – 15. Присъстват 20. Гласували – 20. Резултат: 20 

(двадесет) гласа „ЗА”. 

 

 Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на 

ИИКТ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Избира главен асистент д-р София Ламброва Ивановска за 

„доцент” по спец. 01.01.12. „Информатика (Грид технологии и 

приложения)”, професионално направление 4.6. „Информатика и 

компютърни науки”, в секция „Грид технологии и приложения”. 

 

 3.4. Проф. Ив. Димов представи доклада на научното жури по 

конкурса за академичната длъжност „доцент”, обявен за нуждите на секция 

„Научни пресмятания” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и 

приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)”, 

професионално направление 4.5. „Математика” в ДВ бр. 86/17.10.2014 г. В 

конкурса участва един кандидат – гл. ас. д-р Гергана Бенчева и научното 

жури единодушно предлага тя да бъде избрана за „доцент”. 

 Беше проведено тайно гласуване: 

 Списъчен състав на НС – 25 души. Редуциран списъчен състав – 22 

души. Необходим кворум – 15. Присъстват 20. Гласували – 20. Резултат: 20 

(двадесет) гласа „ЗА”. 

 

 Въз основа на резултата от тайното гласуване, Научният съвет на 

ИИКТ 
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Р Е Ш И: 

 

 Избира главен асистент д-р Гергана Иванова Бенчева за „доцент” 
по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на 

математиката (приложения в биологията и медицината)”, професионално 

направление 4.5. „Математика”, в секция „Научни пресмятания”. 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи доклад от проф. Галя Ангелова за 

обявяване на конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по спец. 

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

компютърни науки” за секция „Лингвистично моделиране”. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 ИИКТ да обяви конкурс за академичната длъжност „главен асистент” 

за едно място в секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания” 

по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. 

„Информатика и компютърни науки”, със срок 2 месеца от публикуването в 

„Държавен вестник”. 

 

 По т. 5 от дневния ред: 

 5.1. Проф. Ив. Димов представи предложения ндивидуален план за 

2015 г. на задочния докторант Никола Съботинков. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема индивидуалния план за работа през 2015 г. на задочния 

докторант Никола Николаев Съботинков. 

 

 5.2. Проф. Ив. Димов представи атестацията за 2014 и 

индивидуалния план за работа през 2015 г. на задочния докторант Валентин 

Маринов. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема атестацията за 2014 и индивидуалния план за работа през 

2015 г. на задочния докторант Валентин Давидов Маринов. 
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 5.3. Проф. Ив. Димов представи предложението за утвърждаване на 

теми на дисертации на докторантите Денис Чикуртев, Венета Христова, 

Десислава Иванова и Никола Съботинков. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 І. Утвърждава следните теми на дисертационните трудове на: 

1. редовния докторант Денис Чикуртев: Изследване и 

управление на сервизни роботи за подпомагане на човека”; 

2. задочната докторантка Венета Христова: „Методи и средства 

за изследване на енергийната ефективност на сгради и 

съоръжения”; 

3. задочния докторант Никола Съботинков: „Изследване и 

управление на защитни системи в подземния транспорт”; 

ІІ. Предложената тема за дисертация на редовната докторантка 

Десислава Иванова да бъде конкретизирана. 

 

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

специалността от докторския минимум на редовните докторанти Красимира 

Стоянова – Чокова и Асен Тошев. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема конспект за изпит по специалността от докторския минимум 

на редовните докторанти Красимира Донева Стоянова – Чокова и Асен 

Любомиров Тошев съгласно приложението. 

 

 5.5. Проф. Ив. Димов представи предложените конспекти за 

конкурсни изпити по специалността в допълнителния конкурс за редовни и 

задочни докторанти за 2014/2015 г. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема конспекти за конкурсни изпити за докторанти в конкурса, 

обявен в ДВ бр. 18/10.03.2015 г., по: 

- професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

(Информатика); 

- професионално направление 4.5. Математика (Математическо 

моделиране и приложение на математиката); 
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- професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление), 

 

съгласно приложенията. 

 

 По т. 6 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи рецензиите от акад. Васил Сгурев и акад. 

Иван Попчев във връзка с отпечатването на монографията „Уреди за нощно 

виждане: моделиране и оптимално проектиране” с автор доц. Даниела 

Борисова в Академичното издателство „Марин Дринов”. 

 Проф. Г. Ангелова поясни, че тази монография е била планирана да 

бъде издадена по проекта AComIn. Тя е обсъдена от ръководството на 

проекта, при което се е стигнало до заключението, че макар да е представена 

на български език, е добре да бъде публикувана, защото читателите са на 

български език, а и няма изискване по проекта монографиите да се издават 

на английски. Говорено е с доц. Борисова за възможността монографията да 

бъде издадена и на английски език и тя е казала, че ще я преведе. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема изготвените рецензии от акад. Васил Сгурев и акад. Иван 

Попчев за монографията “Уреди за нощно виждане: моделиране и 

оптимално проектиране” с автор доц. д-р Даниела Иванова Борисова и дава 

съгласие за отпечатването й в Академичното издателство „Марин Дринов”. 

 

 По т. 7 от дневния ред: 

 7.1. Проф. Св. Маргенов представи предложението си за приемане на 

увеличението на бюджета на ИИКТ за 2014 г., във връзка с необходимите 

средства за обезщетения и процедури по ЗРАСРБ. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема предложената актуализация на бюджета на ИИКТ за 2014 г. 

 

 7.2. Проф. Ив. Димов представи предложението на чл.-кор. Светозар 

Маргенов за определяне на комисия за провеждане на процедура за 

признаване на придобита в чужбина научна степен „доктор” по „Приложна 

математика” от Розанджела де Фатима Свиеркоски. 

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

 

 Да бъде назначена комисия за провеждане на процедура за признаване 

на придобитата в чужбина научна степен „доктор” по „Приложна 

математика” от Розанджела де Фатима Свиеркоски в състав: 

1. доц. д-р Красимир Георгиев 

2. проф. д.т.н. Иван Димов 

3. доц. д-р Иван Лирков 

 

 7.3. Проф. Ив. Димов представи проекта към Фонд „Научни 

изследвания” – „Интеркритериален анализ – нов подход за вземане на 

решения” с ръководител доц. д-р Любка Дуковска и проекта по ЕБР с 

Института по информатика към Словашката академия на науките – 

„Съвременни парадигми от областта на интелигентните системи”, с 

ръководител от българска страна доц. д-р Любка Дуковска, които следва да 

бъдат включени в научноизследователския план на Института за 2015 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 В научноизследователския план на ИИКТ за 2015 г. да бъдат включени 

проектите: 

1. „Интеркритериален анализ – нов подход за вземане на решения” 

(ДФНИ-И-02-5/14, шифър 020090) с ръководител доц. д-р Любка 

Дуковска; 

2. „Съвременни парадигми от областта на интелигентните системи” с 

Института по информатика към Словашката академия на науките, с 

ръководител от българска страна доц. д-р Любка Дуковска. 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


