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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 

№ 10 

 

 

 Днес, 11.10.2017 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. Предложение за обявяване на конкурс за академичната длъжност 

„главен асистент“. 

 2. Отчет на проект по ЕБР. 

 3. Предложение за подкрепа на проект по ЕБР. 

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

докторантура: отчисляване, приемане на конспект за изпит по 

специалността от докторския минимум и на индивидуални планове. 

 5. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор, 

съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН. 

 6. Обсъждане на предложение за назначаване на „професор“, съгласно 

чл. 15, алинеи 3 и 5 от ЗРАСРБ. 

7. Разни: 

7.1. Предложение за подкрепа на участие на ИИКТ в проектни 

предложения. 

7.2. Актуализиране на бюджета на ИИКТ за 2017 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 Д. 

Димов, доц. д-р Зл. Илчева, проф. д-р А. Караиванова, чл.-кор. Св. 

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

акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов, проф. д.т.н. Т. Стоилов, доц. д-р Д. 

Тодоров и доц. д-р Ст. Фиданова. 

 ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Т. Гюров, доц. д.н. Л. Дуковска, проф. д-р Д. 

Карастоянов и проф. д-р Т. Тагарев – командировка в чужбина, проф. д.т.н. 

Кр. Стоилова и доц. д-р Ст. Стойков – представител на младите учени. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Владимир Монов за 

обявяване на конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по 
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професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, спец. 

01.01.12. “Информатика“, за нуждите на секция „Моделиране и 

оптимизация“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 ИИКТ да обяви конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ 

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

спец. 01.01.12. “Информатика“, за нуждите на секция „Моделиране и 

оптимизация”, със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник”. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

Проф. Ив. Димов представи отчета на проекта за съвместни научни 

изследвания „Приложение на мащабируеми подходи в ултразвуковии 

микроскопски изображения” („Application of the multiscale space in 

segmentation of ultrasound and timelapse microscopic images“). 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема извършената работа по проекта за съвместни научни 

изследвания „Приложение на мащабируеми подходи в ултразвуковии 

микроскопски изображения” („Application of the multiscale space in 

segmentation of ultrasound and timelapse microscopic images“) с 

Interuniversitair Microelectronica Centrum vzw – Белгия, с ръководител доц.  

д-р Кирил Алексиев. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Проф. Ив. Димов представи предложения проект по ЕБР с Института 

по информатика на Словашката академия на науките. 

Доц. Кр. Георгиев отбеляза, че заглавието е много общо и предложи 

да се приеме като препоръка в бъдеще това да се избягва. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Подкрепя предложението за съвместни научни изследвания с 

Института по информатика на Словашката академия на науките 

„Интелигентни подходи за вземане на решения“ („Intelligent decision making 

approaches“) с ръководител от страна на ИИКТ доц. д.н. Любка Дуковска. 

 2. Приема предложената препоръка. 
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 По т. 4 от дневния ред: 

 4.1. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Кирил Симов за 

отчисляване с право на защита на докторанта на самостоятелна подготовка 

срещу заплащане Йенс Колер, считано от 01.10.2017 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Считано от 01.10.2017 г. да бъде отчислен с право на защита 

докторантът на самостоятелна подготовка срещу заплащане Йенс Колер. 

 

 4.2. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Велизар Шаламанов 

за отчисляване с право на защита на редовната докторантка Йоана 

Атанасова Иванова, считано от 01.10.2017 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Считано от 01.10.2017 г. да бъде отчислена с право на защита 

редовната докторантка Йоана Атанасова Иванова. 

 

 4.3. Проф. Ив. Димов представи предложените индивидуални 

планове на редовните докторанти Атанас Ангов, Стефан Стефанов, Павлин 

Кутинчев и задочния докторант Тодор Велев. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема индивидуалните планове за работа през 2017/2018 г. на: 

 1. редовния докторант Атанас Живков Ангов; 

 2. редовния докторант Стефан Костадинов Стефанов; 

 3. редовния докторант Павлин Георгиев Кутинчев; 

4. задочния докторант Тодор Велев Велев; 

 

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

специалността от докторския минимум на редовния докторант Ивайло 

Благоев. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема предложения конспект за изпит по специалността от 

докторския минимум на редовния докторант Ивайло Живков Благоев, 

съгласно приложението. 
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 По т. 5 от дневния ред: 

 Проф. Тодор Стоилов напусна временно заседанието. 

 Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада си за продължаване на 

трудовото правоотношение на проф. д.т.н. Тодор Стоилов с една година, на 

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

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Тодор Стоилов да бъде 

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

заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 19.10.2017 г. 

 

 По т. 6 от дневния ред: 

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

на проф. д-р Тодор Димитров Тагарев на еквивалентна длъжност в секция 

„Информационни технологии в сигурността“ на основание чл. 15, алинеи 3 

и 5 от ЗРАСРБ. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява назначаването на д-р Тодор Димитров Тагарев на 

академичната длъжност „професор“ в секция „Информационни технологии 

в сигурността“, на основание чл. 15, алинеи 3 и 5 от ЗРАСРБ. 

 

 По т. 7 от дневния ред: 

 7.1. 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 Символни и числени методи, алгоритми и 

тяхната паралелна реализация за решаване 

на задачи от математическата физика 

доц. Иван Георгиев НФНИ – двустранно 

сътрудничество 

България – Русия 

2 Технология за управление жизнения цикъл 

на данни от ЗД дигитализация и моделиране 

на обекти от културно-историческото 

наследство 

проф. Димитър 

Карастоянов 

НФНИ – двустранно 

сътрудничество 

България – Русия 
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 7.2. Чл.-кор. Св. Маргенов запозна присъстващите с актуализацията 

на бюджета на Института, която включва увеличение на приходите със 

109896 лв. (получени средства от Фонд „Научни изследвания“) и увелиение 

на бюджетната субсидия с 32418 лв., изразходвани средства за процедури по 

ЗРАСРБ, обезщетения при пенсиониране, такса за битови отпадъци и 

допълнителни стипендии на докторанти по ПМС № 90/2000 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема предложената актуализация на бюджета на ИИКТ за 2017 г. 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


