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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 

№ 6 

 

 

 

 Днес, 19.05.2016 г., от 10:30 часа, се проведе заседание на Научния 

съвет на ИИКТ по следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 1. Педложение за назначаване на „професор“, съгласно чл. 60, ал. 1 от 

Устава на БАН. 

 2. Предложение за обявяване на конкурс за академичната длъжност 

„доцент“ за нуждите на секция „Лингвистично моделиране и обработка на 

знания“. 

 3. Избор на научно жури по конкурс за академичната длъжност 

„главен асистент“. 

 4. Разни: 

 4.1. Предложение за продължаване на трудово правоотношение 

съгласно § 4, ал. 2 от ПЗР на Устава на БАН. 

 4.2. Предложение за продължаване на неплатен отпуск на главен 

асистент. 

 4.3. Предложение за публикуване на материал в поредицата „Лекции 

по компютърни науки и технологии на ИИКТ – БАН“. 

 4.4. Предложения за проекти по ЕБР. 

 

 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 Кр. Георгиев, доц. д-р Т. Гюров, доц. д-р Д. Димов, доц. д-р Зл. 

Илчева, проф. д-р А. Караиванова, проф. д-р Д. Карастоянов, чл.-кор. Св. 

Маргенов, доц. д-р Вл. Монов, проф. д-р Ив. Мустакеров, акад. Ив. Попчев, 

проф. д.т.н. Т. Стоилов, проф. д.т.н. Кр. Стоилова, доц. д-р Д. Тодоров и доц. 

д-р Ст. Фиданова. 

 ОТСЪСТВАХА: акад. К. Боянов – командировка в чужбина, доц. д-р 

Ем. Атанасов, доц. д-р Л. Дуковска, акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов, 

проф. д-р Т. Тагарев и гл. ас. д-р Ст. Стойков – представител на младите 

учени. 

 КВОРУМ ИМА. 
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 По т. 1 от дневния ред: 

Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложението си за назначаване 

на проф. д.м.н. Евгения Стоименова от ИМИ – БАН в секция „Паралелни 

алгоритми” на ИИКТ, на основание чл. 60, ал. 1 от Устава на БАН. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 60, ал. 1 от Устава на БАН, проф. д.м.н. Евгения 

Стоименова от ИМИ – БАН да бъде назначена в секция „Паралелни 

алгоритми” на ИИКТ – БАН. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи доклада на чл.-кор. Св. Маргенов за 

обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, спец. 

01.01.12. “Информатика”, за нуждите на секция „Лингвистично моделиране 

и обработка на знания”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 ИИКТ да обяви конкурс за академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, спец. 

01.01.12. „Информатика“ за нуждите на секция „Лингвистично моделиране 

и обработка на знания“, със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен 

вестник”. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи доклада на чл.-кор. Св. Маргенов за 

избор на научно жури по конкурса за академичната длъжност „главен 

асистент” по професионално направление 4.5. “Математика”, спец. 01.01.09. 

“Изчислителна математика”, обявен за нуждите на секция „Научни 

пресмятания” в ДВ бр. 28/08.04.2016 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава предложения от секция „Научни пресмятания” състав на 

научно жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност „главен 

асистент” по професионално направление 4.5. “Математика”, специалност 

01.01.09. „Изчислителна математика”, обявен в ДВ бр. 28/08.04.2016 г.: 
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доц. д-р Първан Първанов – ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски” 

доц. д-р Румен Улучев – ВТУ „Т. Каблешков” 

чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ-БАН 

доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ-БАН 

доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ-БАН 

и резервни членове: 

доц. д-р Иван Бажлеков – ИМИ – БАН 

доц. д-р Иван Георгиев – ИИКТ – БАН 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

 4.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на чл.-кор. Светозар 

Маргенов за продължаване на трудовото правоотношение на проф. д-р Иван 

Мустакеров. 

 В отсъствието на проф. Мустакеров, с явно гласуване, Научният съвет 

единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Трудовото правоотношение с проф. д-р Иван Мустакеров да бъде 

продължено с една година, съгласно параграф 4, ал. 2 от преходните и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 16.06.2016 г. 

 

4.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на проф. Галя Ангелова за 

продължаване на неплатен отпуск на гл. ас. д-р Милена Славчева. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Дава съгласие за продължаване на неплатния отпуск на гл. ас. д-р 

Милена Славчева с три години, считано до 15.04.2019 г. 

 

4.3. Доц. Г. Агре представи предложението си за публикване в 

поредицата „Лекции по компютърни науки и технологии на ИИКТ – БАН“ 

на учебник „Основи на статистиката I част“ и ръководство за упражнения 

„Елементи от теория на вероятностите. Семинарни упражнения“, с автор 

доц. д-р Вера Ангелова, на френски език. Представени са рецензии, 

съгласно изискванията на поредицата, от гл. ас. д-р Янчо Тодоров. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Учебникът „Основи на статистиката I част“ и ръководството за 

упражнения „Елементи от теория на вероятностите. Семинарни 

упражнения“, с автор доц. д-р Вера Ангелова, да бъдат публикувани на 
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френски език в поредицата „Лекции по компютърни науки и технологии на 

ИИКТ – БАН“. 

 

4.4.1. Проф. Ив. Димов представи проекта за съвместни научни 

изследвания с Института по приложна физика на Националната академия на 

науките на Беларус на тема „Съвременни методи за реконструкция в 

изчислителната томография” с ръководител на проекта от българска страна 

доц. д-р Иван Георгиев. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Подкрепя предложението за съвместен проект „Съвременни методи за 

реконструкция в изчислителната томография” с Института по приложна 

физика на Националната академия на науките на Беларус и ръководител на 

проекта от българска страна доц. д-р Иван Георгиев. 

 

4.4.2. Проф. Ив. Димов представи проекта за съвместни научни 

изследвания с Института по геоника на Чешката академия на науките на 

тема „Микроструктурен анализ и числена хомогенизация с използване на 

паралелни числени методи, алгоритми за хетерогенни компютърни 

архитектури и високотехнологични измервателни уреди” („Microstructure 

analysis and numerical upscaling using parallel numerical methods, algorithms 

for heterogeneous computer architectures and hi-tech measuring devices“) с 

ръководител на проекта от българска страна чл.-кор. Светозар Маргенов. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Подкрепя предложението за съвместен проект „Микроструктурен 

анализ и числена хомогенизация с използване на паралелни числени методи, 

алгоритми за хетерогенни компютърни архитектури и високотехнологични 

измервателни уреди” („Microstructure analysis and numerical upscaling using 

parallel numerical methods, algorithms for heterogeneous computer architectures 

and hi-tech measuring devices“) с Института по геоника на Чешката академия 

на науките и ръководител на проекта от българска страна чл.-кор. Светозар 

Маргенов. 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


