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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, 19.04.2017 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. Обсъждане на предложения за издигане на кандидатури за 

конкурсите за награди за млади учени „Проф. М. Дринов“ и за най-млади 

учени „Акад. Иван Гешов“ на БАН. 

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

докторантура: утвърждаване на индивидуални планове, на теми на 

дисертации и конспекти за изпити от докторския минимум. 

 3. Разни: 

3.1. Предложение за подкрепа на участие на ИИКТ в проектни 

предложения. 

3.2. Избор на представител на ИИКТ в Експертната комисия за млади 

учени към ОС на БАН. 

 

 ПРИСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Кр. Стоилова – зам.-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 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, доц. д-р К. Симов, проф. д.т.н. Т. Стоилов, 

доц. д-р Д. Тодоров и доц. д-р Ст. Фиданова. 

 ОТСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Ив. Димов (председател) – командировка 

в чужбина, доц. д-р Т. Гюров, доц. д-р Л. Дуковска, акад. В. Сгурев, проф.   

д-р Т. Тагарев и доц. д-р Ст. Стойков – представител на младите учени. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

1.1. Проф. Кр. Стоилова представи предложението на чл.-кор. 

Светозар Маргенов Научният съвет да подкрепи кандидатурата на гл. ас. д-р 

Станислав Харизанов за участие в конкурса за наградата на БАН за млади 

учени „Проф. Марин Дринов“. 

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

 

 Издига кандидатурата на гл. ас. д-р Станислав Николаев Харизанов за 

участие в конкурса за наградата на БАН за млади учени „Проф. Марин 

Дринов“ в направление „Информационни и комуникационни науки и 

технологии“. 

 

1.2. Проф. Кр. Стоилова представи предложението на доц. Пенчо 

Маринов Научният съвет да подкрепи кандидатурата на д-р Кристина 

Георгиева Капанова за участие в конкурса за наградата на БАН за млади 

учени „Проф. Марин Дринов“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Издига кандидатурата на д-р Кристина Георгиева Капанова за участие 

в конкурса за наградата на БАН за млади учени „Проф. Марин Дринов“ в 

направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“. 

 

1.3. Проф. Кр. Стоилова представи предложението на проф. Димитър 

Карастоянов Научният съвет да подкрепи кандидатурата на гл. ас. д-р 

Станислав Гьошев за участие в конкурса за наградата на БАН за млади 

учени „Проф. Марин Дринов“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Издига кандидатурата на гл. ас. д-р Станислав Димитров Гьошев за 

участие в конкурса за наградата на БАН за млади учени „Проф. Марин 

Дринов“ в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“. 

 

1.4. Проф. Кр. Стоилова представи предложението на проф. Димитър 

Карастоянов Научният съвет да подкрепи кандидатурата на гл. ас. д-р 

Николай Стоименов за участие в конкурса за наградата на БАН за млади 

учени „Проф. Марин Дринов“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Издига кандидатурата на гл. ас. д-р Николай Иванов Стоименов за 

участие в конкурса за наградата на БАН за млади учени „Проф. Марин 

Дринов“ в направление „Енергийни ресурсии енергийна ефективност“. 
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1.5. Проф. Кр. Стоилова представи предложението на чл.-кор. 

Светозар Маргенов и доц. Иван Георгиев Научният съвет да подкрепи 

кандидатурата на гл. ас. д-р Силвия Николова от Института по 

експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН за 

участие в конкурса за наградата на БАН за млади учени „Проф. Марин 

Дринов“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Издига кандидатурата на гл. ас. д-р Силвия Янакиева Николова за 

участие в конкурса за наградата на БАН за млади учени „Проф. Марин 

Дринов“ в направление „Биомедицина и качество на живот“. 

 

1.6. Проф. Кр. Стоилова представи предложението на доц. Кирил 

Симов Научният съвет да подкрепи кандидатурата на редовния докторант 

Александър Попов за участие в конкурса за наградата на БАН за най-млади 

учени „Акад. Иван Гешов“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Издига кандидатурата на редовния докторант Александър Николаев 

Попов за участие в конкурса за наградата на БАН за най-млади учени „Акад. 

Иван Гешов“ в направление „Информационни и комуникационни науки и 

технологии“. 

 

1.7. Проф. Кр. Стоилова представи предложението на проф. Димитър 

Карастоянов Научният съвет да подкрепи кандидатурата на редовния 

докторант Денис Чикуртев за участие в конкурса за наградата на БАН за 

най-млади учени „Акад. Иван Гешов“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Издига кандидатурата на редовния докторант Денис Сафидинов 

Чикуртев за участие в конкурса за наградата на БАН за най-млади учени 

„Акад. Иван Гешов“ в направление „Информационни и комуникационни 

науки и технологии“. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

 2.1. Проф. Кр. Стоилова представи предложения индивидуален план 

за обучение на редовната докторантка Йорданка Любомирова Бонева. 

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

 

 Приема индивидуалния план за обучение на редовната докторантка 

Йорданка Любомирова Бонева. 

 

 2.2. Проф. Кр. Стоилова представи предложения индивидуален план 

за обучение на редовния докторант Александър Николаев Попов. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема индивидуалния план за обучение на редовния докторант 

Александър Николаев Попов и утвърждава следната тема на дисертацията 

му: „Модели за автоматичен анализ на естествен език, използващи езикови 

ресурси, обогатени със семантична информация“. 

 

 2.3. Проф. Кр. Стоилова представи доклада на доц. Тодор Гюров 

относно обучението на задочната докторантка Вяра Николаева Колева-

Ефремова и предложения индивидуален план за 2017 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Взетият изпит по английски език по време на обучението в ТУ – 

Варна да се признае за изпит по западен език от докторския минимум в 

ИИКТ – БАН. 

 2. Взетият изпит по „Проектиране на цифрови логически схеми на 

базата на FPGA“ по време на обучението в ТУ – Варна да се признае за един 

от двата задължителни допълнителни курса от докторския минимум в ИИКТ 

– БАН. 

3. Изпитът по базов специализиран предмет да бъде на тема 

„Съвременни високопроизводителни компютърин системи и 

комуникационни мрежи“. 

4. Приема индивидуалния план за обучение на задочната докторантка 

Вяра Николаева Колева-Ефремова за 2017 г. и утвърждава следната тема на 

дисертацията й: „Анализ и оптимизация на комуникациите в хетерогенни 

високопроизводителни изчислителни системи“. 

 

2.4. Проф. Кр. Стоилова представи предложените конспекти за 

изпити по специалността от докторския минимум на редовните докторанти 

Димитър Славчев и Кристина Динева. 

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

 Приема предложените конспекти за изпити по специалността от 

докторския минимум на редовниите докторанти Димитър Георгиев Славчев 

и Кристина Иванова Динева, съгласно приложенията. 
 

 По т. 3 от дневния ред: 

 3.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложението си за подкрепа 

на участието на ИИКТ в проекти. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 
 

Р Е Ш И: 
 

 Подкрепя участието на ИИКТ в проектите: 

№ Проект Ръководител от страна на 

ИИКТ 

Конкурс/ програма 

1 OPTIFLOW (Simulation and optimization of highly 

congested passenger flows in Straits through adaptive 

models and synchro-modal services) 

проф. Стефка Фиданова H2020 

2 FuseGI: Cooperation for fusing skills on Cloud-based 

Open GeoInformatics: Innovative Environmental 

Management 

доц. Нина Добринкова Erasmus + 

3 Investing in a comprehensive forestry and 

biodiversity education for future active citizens 
доц. Нина Добринкова Erasmus + 

4 CommonPlace: Linking European experiences in 

search of shared identities 
доц. Кирил Симов H2020 

5 Designing an Open Innovation Research 

Infrastructure demonstrated on the example of 

European Scientific Academies (AGATE) 

доц. Иван Георгиев H2020 

6 Tools for Ubiquitous Reuse of Art for Visually 

Impaired People (UbiArt) 
проф. Галя Ангелова H2020 

7 Модерните цифрови търговски вериги - 

разширяване на обмена и предлагането на местни 

и традиционни храни и напитки 

доц. Нина Добринкова Black See Cross-Border 

Program 

8 
EU Regulatory Compliance and Risk Management. 

Linked Data Integration Hub (euKunkedDataHub) 

доц. Кирил Симов H2020 

 

 3.2. Чл.-кор. Св. Маргенов предложи за представител на ИИКТ – 

БАН в Експертната комисия за млади учени към ОС на БАН в направление 

„Информационни и комуникационни науки и технологии“ да бъде избран 

доц. д-р Румен Димов Андреев. 

 Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 

 

СЕКРЕТАР:    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

  /Д. Георгиева/    /Проф. д.т.н. Кр. Стоилова/ 


