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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 

№ 12 

 

 Днес, 22.11.2017 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. Избор на ръководител на секция „Информационни технологии в 

сигурността“. 

 2. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент”. 

 3. Утвърждаване на научни журита по процедура за придобиване на 

образователната и научна степен "доктор" и по конкурси за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“. 

 4. Обсъждане на предложения за обявяване на конкурси за 

академичната длъжност „главен асистент“. 

 5. Приемане на конспекти по конкурси за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“. 

 6. Отчитане на работата по проекти по ЕБР. 

7. Приемане на конспекти за изпити по специалността на докторанти. 

8. Разни: 

8.1. Определяне на допълнителни месечни възнаграждения за 

образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на 

науките“ в ИИКТ. 

8.2. Предложение за продължаване на неплатен отпуск на гл. асистент. 

 

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

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

Карастоянов, чл.-кор. Св. Маргенов, проф. д-р Ив. Мустакеров, акад. Ив. 

Попчев, акад. В. Сгурев, проф. д.т.н. Кр. Стоилова, проф. д-р Т. Тагарев, доц. 

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

 ОТСЪСТВАХА: акад. К. Боянов, доц. д-р Зл. Илчева, доц. д-р Вл. 

Монов, доц. д-р К. Симов, проф. д.т.н. Т. Стоилов и доц. д-р Ст. Стойков – 

представител на младите учени. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

Проф. Ив. Димов представи доклада на и. д. ръководител на секция 

„Информационни технологии в сигурността“ доц. Златогор Минчев и 
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предложението на колектива на секцията за ръководител на секцията да бъде 

избран доц. д-р Златогор Минчев. 

Проф. Т. Тагарев отбеляза, че колегата е млад човек, но не твърде 

млад за тази длъжност, и че предложението на секцията е единодушно. 

Чл.-кор. Св. Маргенов изрази очакването си, ако доц. Минчев бъде 

избран от НС за ръководител на секцията, по-опитните колеги да му 

помагат. 

 Бе избрана комисия за провеждане на изборите в състав: 

 Председател: проф. д-р Стефка Фиданова 

 Членове:  доц. д.н. Любка Дуковска 

    доц. д-р Кирил Алексиев 

 Списъчният състав на Научния съвет е 25 души. Съгласно чл. 40, ал. 3 

от Устава на БАН ръководителите на секции се избират с тайно гласуване и 

с мнозинство повече от половината от списъчния състав, т. е. с 13 гласа. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатът от което е: гласували 20 

(двадесет), от които 19 (деветнадесет) с „ДА“ и 1 (един) с „БЯЛА“ 

бюлетина. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

доц. д-р Златогор Борисов Минчев за ръководител на секция 

„Информационни технологии в сигурността“. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

 Проф. Ив. Димов представи доклада от научното жури, провело 

конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ по спец. 01.01.13. 

„Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в 

изчислителната физика и биология)“, професионално направление 4.5. 

„Математика“, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания“ в ДВ бр. 

57/14.07.2017 г. Предложението на научното жури е единственият кандидат в 

конкурса д-р Елена Боянова Лилкова да бъде избрана за „главен асистент“. 

Чл.-кор. Св. Маргенов поясни, че след като е защитила много 

успешно докторската си дисертация, кандидатката е родила и излязла по 

майчинство, след това се е върнала на работа, включила се е активно в 

работата на секцията и има хубави резултати. 

 Проф. Ив. Димов отбеляза, че е запознат с тези резултати и те 

наистина са добри. 

 Списъчният състав на Научния съвет е 25 члена. Никой от 

отсъстващите не се редуцира. 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. 17 души, а за избора е необходимо мнозинство повече 

от ½ от редуцирания списъчен състав на Научния съвет, т. е. 13 гласа. 
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 Беше проведено тайно гласуване, резултатът от което е: гласували 20 

(двадесет), от които 20 (двадесет) с „ДА“. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

д-р Елена Боянова Лилкова за „главен асистент“ по специалност 01.01.13. 

„Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в 

изчислителната физика и биология)“, професионално направление 4.5. 

„Математика“ в секция „Научни пресмятания“. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

3.1. Проф. Ив. Димов представи доклада от проф. Галя Ангелова за 

проведена предварителна защита на дисертацията на Йенс Колер за 

присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска 

програма „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и 

компютърни науки”, и с предложението на семинара на секция 

„Лингвистично моделиране и обработка на знания“ за промяна на 

заглавието на дисертацията. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 І. Утвърждава следното заглавие на дисертацията на Йенс Колер: 

„Оптимизиране на стратегиите на заявки в бази данни с фиксирано 

вертикално разделяне и в дистрибутирани бази данни и тяхното приложение 

в бази данни на семантичния интернет“ („Optimizing Query Strategies in 

Fixed Vertical Partitioned and Distributed Databases and their Application in 

Semantic Web Databases)“.  

 

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

 1. Утвърждава научно жури по процедурата в състав: 

  проф. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН 

  проф. Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ 

  доц. Юлиана Пенева – НБУ 

  проф. Thomas Specht, Hichschule Mannheim, Institute for 

Enterprise Computing 

  доц. Кирил Симов – ИИКТ – БАН (научен консултант) 

с резервни членове: 

  проф. Аврам Ескенази – ИМИ – БАН 

  доц. Светла Бойчева – ИИКТ – БАН 

 2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 15.03.2018 г., или най-малко две седмици след обявяване на 

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

 3. Предлага на директора на ИИКТ да определи състава на научното 

жури и датата на защитата. 

 

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

утвърждаване на състав на научното жури за провеждане на конкурса за 

академичната длъжност „главен асистент“, обявен в ДВ бр. 87/31.10.2017 г. 

за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава предложения от секция „Моделиране и оптимизация” 

състав на научно жури за провеждане на конкурса за академичната 

длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.6. 

“Информатика и компютърни науки”, специалност 01.01.12. „Информатика”, 

обявен в ДВ бр. 87/31.10.2017 г.: 

проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН 

доц. д-р Татяна Атанасова – ИИКТ – БАН 

доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН 

проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София 

доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София 

и резервни членове: 

доц. д-р Мара Кандева – ТУ – София 

доц. д-р Тони Бояджиев – ИИКТ – БАН 

 

 3.3. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Пенчо Маринов за 

утвърждаване на състав на научното жури за провеждане на конкурса за 

академичната длъжност „главен асистент“, обявен в ДВ бр. 80/06.10.2017 г. 

за нуждите на секция „Паралелни алгоритми“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава предложения от секция „Паралелни алгоритми” състав 

на научно жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност 

„главен асистент” по професионално направление 4.6. “Информатика и 

компютърни науки”, специалност 01.01.12. „Информатика”, обявен в ДВ бр. 

80/06.10.2017 г.: 

проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН 

проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ – БАН 

чл.-кор. д.т.н. д.м.н. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН 
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доц. д-р Райна Георгиева – ИИКТ – БАН 

доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ – БАН 

и резервни членове: 

доц. д-р Цветан Остромски – ИИКТ – БАН 

доц. д-р Таня Пенчева – ИБФБМИ – БАН 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

 4.1. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Любка Дуковска за 

обявяване на конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по 

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

01.01.12. “Информатика“, за нуждите на секция „Интелигентни системи“. 

 Доц. Л. Дуковска отбеляза, че потенциален кандидат по конкурса е д-

р Величко Джамбов, който през март тази година е защитил докторска 

дисертация, и за когото може да каже само хубави неща. 

 Проф. Ив. Димов отбеляза, че е бил член на журито по защита тана 

дисертацията му. Смята, че е абсолютноо достоен кандидат. 

 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 „Интелигентни 

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

 

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

обявяване на конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по 

професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и 

автоматика”, спец. 02.21.10. “Приложение на принципите и методите на 

кибернетиката в различни области на науката“, за нуждите на секция 

„Йерархични системи“. 

Проф. Кр. Стоилова поясни, че потенциален кандидат е Елена 

Паунова, която, след като е защитила докторска дисертация през 2013 г., е 

родила и излязла по майчинство. Вече се е върнала на работа и резултатите 

й изпълняват изискванията за „главен асистент“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 ИИКТ да обяви конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ 

по професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и 

автоматика”, спец. 02.21.10. “Приложение на принципите и методите на 

кибернетиката в различни области на науката“, за нуждите на секция 
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„Йерархични системи”, със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен 

вестник”. 

 

 По т. 5 от дневния ред: 

Проф. Ив. Димов представи предложените конспекти за конкурсите 

за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12. 

„Информатика”, обявени за нуждите на секция „Паралелни алгоритми“ в ДВ 

бр. 80/06.10.2017 г. и за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“ в 

ДВ бр. 87/31.10.2017 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема предложените конспекти за конкурсите за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12. 

„Информатика“, обявени за нуждите на секция „Паралелни алгоритми“ в ДВ 

бр. 80/06.10.2017 г. и за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“ в 

ДВ бр. 87/31.10.2017 г. 

 

 По т. 6 от дневния ред: 

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

научни изследвания „Микроструктурен анализ и числена хомогенизация с 

използване на паралелни числени методи, алгоритми за хетерогенни 

компютърни архитектури и високотехнологични измервателни уреди”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема извършената работа по проекта за съвместни научни 

изследвания „Микроструктурен анализ и числена хомогенизация с 

използване на паралелни числени методи, алгоритми за хетерогенни 

компютърни архитектури и високотехнологични измервателни уреди” с 

Института по геоника на ЧАН, Острава, с ръководител от българска страна 

чл.-кор. Светозар Маргенов. 

 

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

научни изследвания „Приложение на методите на компютърната 

интелигентност за управление на индустриални обекти”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 
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 Приема извършената работа по проекта за съвместни научни 

изследвания „Приложение на методите на компютърната интелигентност за 

управление на индустриални обекти” с Университет петрол – газ на Плоещ, 

с ръководител от българска страна доц. Петя Копринкова. 

 

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

научни изследвания „Съвременните парадигми от областта на 

интелигентните системи”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема извършената работа по проекта за съвместни научни 

изследвания „Съвременните парадигми от областта на интелигентните 

системи” с Института по информатика при САН – Братислава, с 

ръководител от българска страна доц. Любка Дуковска. 

 

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

научни изследвания „Паралелни и разпределени изчислителни приложения”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема извършената работа по проекта за съвместни научни 

изследвания „Паралелни и разпределени изчислителни приложения” със 

Systems Research Institute на Полската академия на науките, с ръководител от 

българска страна доц. Иван Лирков. 

 

 По т. 7 от дневния ред: 

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

специалността от докторския минимум на редовния докторант Николай 

Тилянов. 

 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 Николай Стоянов Тилянов, 

съгласно приложението. 

 

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

специалността от докторския минимум на редовния докторант Колю Колев. 

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

 

 Приема предложения конспект за изпит по специалността от 

докторския минимум на редовния докторант Колю Ненчев Колев, съгласно 

приложението. 

 

 По т. 8 от дневния ред: 

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

увеличаване на допълнителните възнаграждения за научни степени за 

месеците ноември и декември 2017 г. 

 Чл.-кор. Св. Маргенов е убеден, че това е справедливо допълнително 

възнаграждение, макар че има университети, в които се плащат съществено 

по-високи суми. Сега може да се вземе решение само за ноември и 

декември. Вероятно в началото на следващата година ще трябва да се върнат 

предишните суми, поне докато се изясни бюджетът. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Определя допълнителни месечни възнаграждения от 01.11.2017 до 

31.12.2017 г. в ИИКТ за: 

- образователна и научна степен „доктор”  240,00 лв. 

- научна степен „доктор на науките”   400,00 лв. 

 

8.2. Проф. Ив. Димов представи заявлението от гл. ас. д-р Янчо 

Тодоров за разрешаване на продължителен неплатен отпуск (1 година) за 

изпълнение на втория етап на специализацията му. 

Чл.-кор. Св. Маргенов отбеляза, че в ИИКТ практиката е да се 

подкрепят такива случаи на специализации. Единствената му забележка е 

административна – по-добре е да има доклад на ръководителя на секцията, а 

не на заявлението на човека да се пише, че е съгласувано. Иначе смята, че 

няма основание да се отклони това искане. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Дава съгласие за ползване на едногодишен неплатен отпуск от гл. ас. 

д-р Янчо Тодоров, считано от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., за втория етап на 

постдокторската му специализация в School of Chemical Engineering в Aalto 

University – гр. Хелзинки, Финландия. 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


