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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 

№ 9 

 

 

 Днес, 19.12.2018 г., от 11:00 часа, се проведе първото заседание на 

избрания на 03.12.2018 г. Научен съвет на ИИКТ. 

 

 ПРИСЪСТВАХА: доц. д-р Г. Агре, проф. д.м.н. Г. Ангелова, доц. д-р 

Ем. Атанасов, проф. д.н. Д. Борисова, акад. К. Боянов, доц. д-р Т. Гюров, 

проф. д.т.н. Ив. Димов, проф. д.н. Л. Дуковска, проф. д-р А. Караиванова, 

проф. д-р Д. Карастоянов, доц. д-р П. Копринкова, проф. д.м.н. Св. 

Маргенов, доц. д-р Зл. Минчев, доц. д-р Вл. Монов, акад. Ив. Попчев, акад. 

В. Сгурев, доц. д-р К. Симов, проф. д-р Кр. Стефанов, проф. д.т.н. Кр. 

Стоилова, проф. д-р Ст. Фиданова, доц. д-р Ст. Харизанов и гл. ас. д-р Н. 

Стоименов – представител на младите учени. 

 ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Н. Добринкова и проф. д-р Т. Тагарев – 

командировка в чужбина, проф. д-р К. Костадинов и доц. д-р В. Шаламанов. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 Заседанието бе открито от най-възрастния член на Научния съвет 

акад. Кирил Боянов. 

Проф. Ив. Димов отбеляза, че за него е било голяма чест да бъде 

председател на Научния съвет и да работи в тази обстановка на 

колегиалност, която е съществувала досега. 

 Акад. К. Боянов благодари на проф. Иван Димов за работата му като 

председател на Научния съвет от създаването на Института до сега. 

 Даде думата на директора на Института проф. Галя Ангелова да 

представи своите предложения за председател, заместник-председател и 

секретар на Научния съвет. 

 Проф. Г. Ангелова предложи за председател на НС да бъде избран 

чл.-кор. Светозар Маргенов, за зам.-председател – проф. д-р Димитър 

Карастоянов, и за секретар – Диана Георгиева. 

 Акад. К. Боянов предложи, ако никой не възразява, изборът да стане с 

явно гласуване. 

 

 Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 

 Бяха проведени три явни гласувания, в резултат на които Научният 

съвет единодушно 
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И З Б Р А: 

 

- чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов – за председател на НС; 

- проф. д-р Димитър Неселчев Карастоянов – за зам.-председател на 

НС; 

- Диана Георгиева Георгиева – за секретар на НС. 

 

 Чл.-кор. Св. Маргеров благодари за гласуваното му доверие. 

Той предложи и с явно гласуване присъстващите единодушно приеха 

заседанието да се проведе по следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 1. Утвърждаване на научно жури по процедура за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“. 

 2. Обсъждане на въпроси, свързани с обучението в доторантура: 

зачисляване, отчисляване, атестиране и др. 

 3. Обсъждане на специфичните условия за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН. 

 4. Разни: 

4.1. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор, 

съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН. 

 4.2. Определяне на допълнителни месечни възнаграждения за 

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

науките“ в ИИКТ. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

 Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от проф. Любка Дуковска 

за проведено предварително обсъждане на дисертацията на Бистра 

Юлиянова Захариева „Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни 

процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по 

професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“, докторска програма „Приложение на принципите и методите 

на кибернетиката в различни области на науката”. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

1. На основание чл. 4, ал. 1 от ЗРАСРБ, утвърждава предложения от 

секция „Интелигентни системи” състав на научното жури по процедурата за 

придобиване на образователната и научна степен “доктор” по 

професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и 

автоматика”, докторска програма „Приложение на принципите и методите 

на кибернетиката в различни области на науката” от Бистра Юлиянова 
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Захариева за дисертацията „Интелигентни методи за анализ на 

рехабилитационни процеси”, в състав: 

1. Акад. Иван Попчев 

2. Чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН 

3. Проф. д.м.н. Ивен Колева – Медицински университет – София 

4. проф. д-р Мария Славова – СУ „Св. Кл. Охридски“ 

5. Проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН 

с резервни членове: 

1. доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ – БАН 

2. доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ – БАН 

 2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 01.04.2019 г., или най-малко две седмици след обявяване на 

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

тримесечния срок, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗРАСРБ 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. 2 от дневния ред: 

 2.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от проф. Любка 

Дуковска, председател на комисията за провеждане на конкурса за 

докторанти по докторска програма “Комуникационни мрежи и системи”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъде зачислен Георги Борисов Костадинов в редовна 

докторантура по професионално направление 5.3. “Комуникационна и 

компютърна техника”, докторска програма „Комуникационни мрежи и 

системи”, за срок от три години, считано от 01.01.2019 г. в секция 

“Моделиране и оптимизация” с научен ръководител доц. д-р Татяна 

Атанасова. 

 

 2.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от проф. Любка 

Дуковска, председател на комисията за провеждане на конкурса за 

докторанти по докторска програма “Компютърни системи, комплекси и 

мрежи”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъде зачислен Красимир Георгиев Марков в редовна 

докторантура по професионално направление 5.3. “Комуникационна и 
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компютърна техника”, докторска програма „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи”, за срок от три години, считано от 01.01.2019 г. в секция 

“Интелигентни системи” с научен ръководител проф. д.н. Любка Дуковска. 

 

 2.3. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от проф. Димитър 

Карастоянов, председател на комисията за провеждане на конкурса за 

докторанти по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка 

на информация и управление”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъде зачислена Милена Бисерова Харалампиева в редовна 

докторантура по професионално направление 5.2. “Електротехника, 

електроника и автоматика”, докторска програма „Автоматизирани системи 

за обработка на информация и управление”, за срок от три години, считано 

от 01.01.2019 г. в секция “Вградени интелигентни технологии” с научен 

ръководител проф. д-р Димитър Карастоянов. 

 

 2.4. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от проф. Димитър 

Карастоянов, председател на комисията за провеждане на конкурса за 

докторанти по докторска програма “Приложение на принципите и методите 

на кибернетиката в различни области на науката”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъде зачислен Росен Симеонов Петров в редовна докторантура по 

професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и 

автоматика”, докторска програма „Приложение на принципите и методите 

на кибернетиката в различни области на науката”, за срок от три години, 

считано от 01.01.2019 г. в секция “Вградени интелигентни технологии” с 

научен ръководител проф. д-р Димитър Карастоянов. 

 

 2.5. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от доц. Владимир 

Монов, председател на комисията за провеждане на конкурса за докторанти 

по докторска програма “Информатика”. 

 След направеното обсъждане, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъдат зачислени: 

1. Силвия Методиева Матерн в редовна докторантура по 

професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, 
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докторска програма „Информатика”, за срок от три години, считано от 

01.01.2019 г., в секция “Информационни технологии в сигурността” с научен 

ръководител доц. д-р Велизар Шаламанов; 

2. Гергана Димитрова Василева в редовна докторантура по 

професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, 

докторска програма „Информатика”, за срок от три години, считано от 

01.01.2019 г., в секция “Моделиране и оптимизация” с научен ръководител 

доц. д-р Владимир Монов; 

3. Ива Татянова Маринова в редовна докторантура по 

професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, 

докторска програма „Информатика”, за срок от три години, считано от 

01.01.2019 г., в секция “Лингвистично моделиране и обработка на знания” с 

научен ръководител доц. д-р Кирил Симов; 

4. Пламен Димитров Петров в редовна докторантура по 

професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, 

докторска програма „Информатика”, за срок от три години, считано от 

01.01.2019 г., в секция “Моделиране и оптимизация” с научен ръководител 

доц. д-р Татяна Атанасова, след като бъде предоставено 1 място за редовна 

докторантура от ЦО-БАН. 

 

 2.6. Чл.-кор. Св. Маргенов докладва представените атестации на 

докторанти и направените предложения към тях. 

 След направените разисквания, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема атестацията на задочния докторант Добромир Маринов 

Георгиев за 2018 г. и индивидуалния му план за работа през 2019 г.; 

2. Приема атестацията на задочната докторантка Вяра Николаева 

Колева-Ефремова за 2018 г. и индивидуалния й план за работа през 2019 г.; 

 3. Приема атестацията на редовния докторант Теодор Тошков 

Симчев за 2018 г. и индивидуалния му план за работа през 2019 г.; 

 4. Приема атестацията на задочния докторант Георги Евтимов 

Евтимов за 2018 г.; 

 5. Приема атестацията на докторанта на самостоятелна подготовка 

Стефан Борисов Карастанев за 2018 г.; 

 6. Приема атестацията на задочния докторант Петър Павлов Панев 

за 2018 г.; 

 7. Приема атестацията на задочната докторантка Миглена Маринова 

Панева за 2018 г.; 

 8. Приема атестацията на задочния докторант Никола Николаев 

Съботинков за 2018 г.; 

 9. Приема атестацията на задочната докторантка Милена Филипова 

Груева за 2018 г.; 



6 

 

 10. Приема атестацията на редовния докторант Богомил Димитров 

Попов за периода 01.01.2016 – 01.01.2019 г. и предложението да бъде 

отчислен с право на защита, считано от 01.01.2019 г.; 

 11. Приема атестацията на редовната докторантка Бистра Юлиянова 

Захариева за периода 01.01.2016 – 01.01.2019 г. и предложението да бъде 

отчислена с право на защита, считано от 01.01.2019 г.; 

 12. Приема атестацията на редовния докторант Борислав Серьожев 

Даскалов за периода 01.01.2016 – 01.01.2019 г. и предложението да бъде 

отчислен с право на защита, считано от 01.01.2019 г.; 

 13. Приема атестацията на редовната докторантка Жанета Стефчева 

Севова за 2018 г.; 

 14. Приема атестацията на редовния докторант Колю Ненчев Колев 

за 2018 г.; 

 15. Приема атестацията на редовния докторант Румен Руменов 

Кетипов за 2018 г.; 

 16. Приема атестацията на редовния докторант Николай Стоянов 

Тилянов за 2018 г. и предложението докторантурата да бъде преобразувана 

в задочна, считано от 01.01.2019 г.; 

 17. Приема атестацията на редовния докторант Стефан Костадинов 

Стефанов за 2018 г. и индивидуалния му план за работа през 2019 г.; 

 18. Приема атестацията на задочния докторант Тодор Велев Велев за 

2018 г. и индивидуалния му план за работа през 2019 г.; 

 19. Приема атестацията на редовния докторант Павлин Георгиев 

Кутинчев за 2018 г., индивидуалния му план за работа през 2019 г. и 

утвърждава следната тема на дисертацията му: „Изследване на системи за 

информационна сигурност в административни и стопански организации“; 

 20. Приема атестацията на задочния докторант Теодор Василев Савов 

за 2018 г. и индивидуалния му план за работа през 2019 г.; 

 21. Приема атестацията на редовния докторант Иван Костадинов 

Гайдарски за периода 01.01.2016 – 01.01.2019 г. и предложенията да бъде 

отчислен с право на защита, считано от 01.01.2019 г., като темата на 

дисертацията му да се промени на „Метод и модели за разработка на 

системи за информационна сигурност в организации“; 

 22. Приема атестацията на редовния докторант Ивайло Живков 

Благоев за 2018 г.; 

 23. Приема атестацията на редовния докторант Петър Росенов Томов 

за периода 01.01.2016 – 01.01.2019 г. и предложението да бъде отчислен с 

право на защита, считано от 01.01.2019 г.; 

 24. Приема атестацията на редовния докторант Иван Иванов Благоев 

за 2018 г.; 

 25. Приема атестацията на редовната докторантка Кристина Иванова 

Динева за 2018 г.; 

 26. Приема атестацията на задочния докторант Дилян Чавдаров 

Корсемов за 2018 г.; 
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 27. Приема атестацията на редовния докторант Димитър Георгиев 

Славчев за 2018 г.; 

 

 2.7. Чл.-кор. Св. Маргенов представи за обсъждане предварително 

изпратените на членовете на Научния съвет конспекти за изпити по 

специалността от докторския минимум на задочните докторанти Миглена 

Панева и Петър Панев и на докторанта на самостоятелна подготовка Стефан 

Карастанев. 

Акад. К. Боянов предложи конспектите да бъдат преработени така, че 

да съответстват на професионалното направление и докторските програми, а 

въпросите от специалната част да бъдат полезни за конкретната 

докторантура. 

 

 Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Чл.-кор. Св. Маргенов уточни, че на това заседание Научният съвет 

започва обсъждането на специфичните изисквания за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в Института, които 

ще бъдат гласувани на следващото заседание. Затова прикани коментарите 

да са по принципни въпроси и да не се влиза в подробности, а всички 

конкретни предложения да се изпращат писмено до Комисията, която 

Съветът е избрал да работи по актуализирането на Правилника на 

Института. 

Доц. Вл. Монов обърна внимание, че предложените от Комисията 

задължителни бройки публикации, индексирани в WoS/Scopus, особено за 

академичната длъжност „професор“, надвишават многократно точките 

според минималните национални изисквания, което на практика 

обезсмислят тези точки. Според него, трябва да се обмисли много добре 

този въпрос. 

Доц. Д. Борисова изрази мнение, че ако се предлагат по-високи 

критерии за Института, то те трябва да се завишат по начина, по който 

Общото събрание на БАН го е направило – брой точки по групи показатели. 

Отбеляза, че в предложението на Комисията не е видяла досегашното ни 

изискване кандидатите за академичната длъжност професор да имат поне 

един защитил докторант. 

Доц. Г. Агре поясни, че предложението на Комисията е да не се 

променят точките, а да се наблегне на качеството на публикациите. 

Чл.-кор. Св. Маргенов обърна внимание, че допълнителните 

изисквания за качеството на публикациите следват нашите досегашни 

изисквания. 

 Проф. Г. Ангелова уточни, че за следващото заседание на Научния 

съвет Комисията ще се опита да внесе предложение за изменение на 
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Правилника на Института, обсъдено и прието с консенсус от разширен 

състав на Директорския съвет. 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

 4.1. Проф. Г. Ангелова представи, доклада си за продължаване на 

трудовото правоотношение на проф. д-р Димитър Карастоянов. 

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

единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Трудовото правоотношение с проф. д-р Димитър Неделчев 

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

от преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 

04.01.2019 г. 

 

 4.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на проф. Г. Ангелова 

през 2019 г. да бъдат запазени сегашните допълнителните възнаграждения за 

научни степени. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Определя допълнителни месечни възнаграждения от 01.01.2019 до 

31.12.2019 г. в ИИКТ за: 

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

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

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

  /Д. Георгиева/    /Чл.-кор. Св. Маргенов/ 


