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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 

№ 4 

 

 

 Днес, 18.05.2018 г., от 10:00 часа, се проведе заседание на Научния 

съвет на ИИКТ по следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 1. Избори по конкурси за заемане на академичните длъжности 

„доцент“ и „главен асистент”. 

 2. Утвърждаване на научни журита по конкурси за заемане на 

академичната длъжност „професор“ и по процедури за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ . 

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

докторантура: прекъсване на докторантура, зачисляване в докторантура на 

самостоятелна подготовка срещу заплащане, утвърждаване на теми на 

дисертации, приемане на конспекти за изпити по специалността от 

докторския минимум. 

 4. Разни: 

4.1. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор, 

съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН. 

4.2. Обсъждане на предложения за издигане на кандидатури по 

конкурса на БАН за академици и член-кореспонденти. 

 

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

проф. д.т.н. Кр. Стоилова, проф. д-р Т. Тагарев и проф. д-р Ст. Фиданова. 

 ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Зл. Илчева, проф. д.т.н. Т. Стоилов, доц. д-р 

Д. Тодоров и доц. д-р Ст. Стойков – представител на младите учени. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

 1.1. 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 
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(числени методи и алгоритми за обработка на изображения)”, 

професионално направление 4.5. “Математика”, в ДВ бр. 9/26.01.2018 г. В 

конкурса участва един кандидат – гл. ас. д-р Станислав Николаев Харизанов 

и научното жури единодушно предлага той да бъде избран за „доцент”. 

 Бе избрана комисия за провеждане на тайното гласуване 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 члена и 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. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували 22 

(двадесет и двама), от които 21 (двадесет и един) с „ДА“ и 1 (един) с „бяла 

бюлетина“. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

главен асистент д-р Станислав Николаев Харизанов за „доцент“ по 

специалност 01.01.09. „Изчислителна математика (числени методи и 

алгоритми за обработка на изображения)”, професионално направление 4.5. 

“Математика” в секция „Научни пресмятания“. 

 

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

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

„Интелигентни системи” по спец. 01.01.12. „Информатика“, професионално 

направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, в ДВ бр. 9/26.01.2018 

г. В конкурса участва един кандидат – гл. ас. д-р Ирина Александровна 

Радева и научното жури единодушно предлага тя да бъде избрана за 

„доцент”. 

 Списъчният състав на Научния съвет е 25 члена и 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. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували 22 

(двадесет и двама), от които 22 (двадесет и двама) с „ДА“. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 
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И З Б Р А 

 

главен асистент д-р Ирина Александровна Радева за „доцент“ по 

специалност 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. 

“Информатика и компютърни науки” в секция „Интелигентни системи“. 

 

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

конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ по спец. 02.21.10. 

„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни 

области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, 

електроника и автоматика”, обявен за нуждите на секция „Йерархични 

системи“ в ДВ бр. 100/15.12.2017 г. Предложението на научното жури е 

единственият кандидат в конкурса д-р Елена Николаева Паунова-Хубенова 

да бъде избрана за „главен асистент“. 

 Списъчният състав на Научния съвет е 25 члена и 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. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували 22 

(двадесет и двама), от които 22 (двадесет и двама) с „ДА“. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

д-р Елена Николаева Паунова-Хубенова за „главен асистент“ по специалност 

02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в 

различни области на науката”, професионално направление 5.2. 

“Електротехника, електроника и автоматика” в секция „Йерархични 

системи“. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

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

утвърждаване на състав на научното жури за провеждане на конкурса за 

академичната длъжност „професор“, обявен в ДВ бр. 26/23.03.2018 г. за 

нуждите на секция „Интелигентни системи“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава предложения от секция „Интелигентни системи” състав 

на научното жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност 

„професор” по професионално направление 4.6. “Информатика и 
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компютърни системи”, специалност 01.01.12. „Информатика”, обявен в ДВ 

бр. 26/23.03.2018 г.: 

 

акад. Януш Кацпржик – ИСИ – ПАН 

акад. Васил Сгурев 

акад. Иван Попчев 

акад. Кирил Боянов 

чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН 

проф. д.т.н Стоян Стоянов – ХТМУ – София 

проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН 

и резервни членове: 

проф. д-р Таня Пенчева – ИБФБМИ – БАН 

проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН 

 

 2.2. Проф. Ив. Димов представи доклада на доц. Даниела Борисова за 

утвърждаване на състав на научното жури за провеждане на конкурса за 

академичната длъжност „професор“, обявен в ДВ бр. 26/23.03.2018 г. за 

нуждите на секция „Информационни системи и процеси за вземане на 

решения“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава предложения от секция „Информационни системи и 

процеси за вземане на решения“ състав на научното жури за провеждане на 

конкурса за академичната длъжност „професор” по професионално 

направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, специалност 

01.01.12. „Информатика”, обявен в ДВ бр. 26/23.03.2018 г.: 

 

акад. Васил Сгурев 

акад. Иван Попчев 

чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН 

проф. д.н. Иван Гарванов – УниБИТ 

проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Кл. Охридски“ 

проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН 

проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ – БАН 

и резервни членове: 

проф. д-р Иван Иванов – УниБИТ 

проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН 

 

2.3. Проф. Ив. Димов представи доклада от доц. Любка Дуковска за 

проведена предварителна защита на дисертацията на Панайот Пламенов 

Даскалов „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на 

движещи се цели в радиоизображения“ за присъждане на образователната и 
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научна степен “доктор” по професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, докторска програма „Информатика”. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

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

 1. Утвърждава научно жури по процедурата в състав: 

  акад. Иван Попчев 

 проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (научен 

консултант) 

  проф. д-р Андон Лазаров – Бургаски свободен университет 

  доц. д.н. Даниела Борисова – ИИКТ – БАН 

  доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН 

с резервни членове: 

  проф. д-р Атанас Начев – УниБИТ 

  доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН 

 2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 14.09.2018 г., или най-малко две седмици след обявяване на 

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

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. 

 

2.4. Проф. Ив. Димов представи доклада от проф. Димитър 

Карастоянов за проведена предварителна защита на дисертацията на 

Десислава Юлиянова Иванова „Безразрушителни методи за оценка 

свойствата на материалите“ за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор” по професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, докторска програма „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление”. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

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

 1. Утвърждава научно жури по процедурата в състав: 

  проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София 

 проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех – БАН 

  доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София 

  доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН 
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  проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН (научен 

ръководител) 

с резервни членове: 

  проф. д-р Мара Кандева – ТУ – София 

  доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН 

 2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 11.09.2018 г., или най-малко две седмици след обявяване на 

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

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. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

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

прекъсване на редовната докторантура на Йорданка Любомирова Бонева. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъде прекъсната редовната докторантура на Йорданка Любомирова 

Бонева за срок от една година, считано от 01.06.2018 г. 

 

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

зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка срещу заплащане 

на Виктор Ернестов Сендеров. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъде зачислен ВИКТОР ЕРНЕСТОВ СЕНДЕРОВ в докторантура 

на самостоятелна подготовка срещу заплащане по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма 

“Информатика”, за доразработване на дисертация с работно заглавие 

„Разработка на Отворена система за управление на знание за биологичното 

разнообразие, извлечено от академични публикации“ за срок от една година, 

считано от 01.06.2018 г., в секция “Лингвистично моделиране и обработка на 

знания”. 

Определя за научни консултанти на докторанта доц. д-р Кирил Симов 

и проф. д-р Любомир Пенев от Института по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания на БАН. 

 Приема представения работен план за докторантурата. 
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3.3. Проф. Ив. Димов представи предложението на проф. Димитър 

Карастоянов за утвърждаване на теми на дисертациите на задочните 

докторанти Петър Панев и Миглена Панева. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Утвърждава следното заглавие на дисертацията на задочния 

докторант Петър Павлов Панев: „Иновативни технологии за повишаване 

ефективността при производство на тръбна мебел“. 

 2. Утвърждава следното заглавие на дисертацията на задочната 

докторантка Миглена Маринова Панева: „Иновативни методи за 

технологична диагностика на автоматични машини и линии“. 

 

3.4. Проф. Ив. Димов представи предложените конспекти за изпити 

по специалността от докторския минимум на редовния докторант Стефан 

Стефанов и на задочните докторанти Тодор Велев и Добромир Георгиев. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема предложените конспекти за изпити по специалността от 

докторския минимум на редовния докторант Стефан Костадинов Стефанов 

и на задочните докторанти Тодор Велев Велев и Добромир Маринов 

Георгиев, съгласно приложенията. 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

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

продължаване на трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Красимира 

Стоилова. 

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

единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Красимира Петрова 

Стоилова да бъде продължено с една година, съгласно параграф 4, ал. 2 от 

преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 

01.06.2018 г. 

 

 4.2.1. Проф. Ив. Димов представи предложението си Научният съвет 

да издигне кандидатурата на чл.-кор. Светозар Маргенов за участие в 

обявения конкурс за академици на БАН. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 



8 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Предлага чл.-кор. проф. д.м.н. СВЕТОЗАР ДИМИТРОВ 

МАРГЕНОВ за участие в конкурса за академици на БАН в област 

Природоматематически науки, научно направление Математически науки и 

приема представеното становище за неговите постижения съгласно 

приложението. 

 

 4.2.2. Проф. Д. Карастоянов представи предложението си Научният 

съвет да издигне кандидатурата на проф. д.м.н. Галя Ангелова за участие в 

обявения конкурс за член-кореспонденти на БАН. 

Проф. Ив. Димов подкрепи предложението, защото смята, че проф. 

Ангелова е лидер в своята област и постиженията и качествата й са 

безспорни. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Предлага проф. д.м.н. ГАЛЯ МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА за участие 

в конкурса за член-кореспонденти на БАН в област Природоматематически 

науки, научно направление Математически науки и приема представеното 

становище за нейните постижения съгласно приложението. 

 

 4.2.3. Доц. Л. Дуковска представи предложението си Научният съвет 

да издигне кандидатурата на чл.-кор. Красимир Атанасов за участие в 

обявения конкурс за академици на БАН. 

Проф. Ив. Димов изрази мнението си, че чл.-кор. Атанасов е известен 

наш учен, водещ изследовател в своята област, който има безспорни 

постижения и качества, поради което подкрепя направеното предложение. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Предлага чл.-кор. проф. д.т.н. д.м.н. КРАСИМИР ТОДОРОВ 

АТАНАСОВ за участие в конкурса за академици на БАН в област 

Инженерни науки и приема представеното становище за неговите 

постижения съгласно приложението. 

 

 4.2.4. Чл-кор. К. Боянов представи предложението си Научният съвет 

да издигне кандидатурата на проф. д.т.н. Пламен Ангелов за участие в 

обявения конкурс за член-кореспонденти на БАН. 

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

 

Предлага проф. д.т.н. ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ АНГЕЛОВ за участие 

в конкурса за член-кореспонденти на БАН в област Инженерни науки и 

приема представеното становище за неговите постижения съгласно 

приложението. 

 

 4.3. Чл.-кор. Св. Маргенов предложи Научният съвет да избере 

работна група, която да работи по актуализирането на Правилника за 

специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в Института, след като бъдат приети измененията на 

Правилника за приложение на ЗРАСРБ и на съответния правилник на БАН. 

Предложи работната група да е от 5 члена и да е в състав: акад. Иван 

Попчев, проф. Галя Ангелова, проф. Анета Караиванова, доц. Геннадий 

Агре и доц. Румен Андреев. Предложи на първото си заседание групата да 

си избере председател. 

 Проф. Ив. Димов подкрепи предложението. 

 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно прие 

направеното предложение. 

 

 4.4. Акад. К. Боянов се изказа във връзка с проведената преди два дни 

конференция по електронни инфраструктури. България се е представила 

много добре на нея, за което имат принос и колегите от Института. 

Напомни, че още през 2011 г. се е провела дискусия под егидата на 

ЮНЕСКО по въпросите на електронната инфраструктура в 

здравеопазването, управлението и услугите, но до този момент в България 

няма електронна инфраструктура в тези области, или поне тя не е в пълен 

обем. Смята, че по някакъв начин тези неща трябва да влязат в дневния ред 

на управляващите. 

 Проф. Ив. Димов смята казаното за напълно вярно. Отбеляза, че в 

комисиите по Председателството това се отбелязва и успехът в електронната 

инфраструктура се оценява високо. 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


